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Saateks 
 
Me elame organisatsioonide maailmas, õigemini maailmas, kus tegutsevad 
nii üksikisikud kui organisatsioonid. Nende omavahelist suhet võib aga 
kujutleda kaksipidiselt. Ühest vaatenurgast on organisatsioonid inimese 
loodud, need kujutavad endast inimese käepikendust mingite sedavõrd suurte 
ülesannete lahendamiseks, mis käiksid üksikisikule muidu üle jõu. See on 
kindlasti õige. Teisest vaatenurgast vaadatuna tuleb aga tõdeda, et tänapäeva 
maailmas leiab kõlapinda vaid organiseerunud, st organisatsioonide hääl. Kui 
organisatsiooni ja üksikisiku huvid peaksid põrkuma, siis võib kindel olla, et 
selles konfliktis jääb peale organisatsioon. Taolisest vaatenurgast on inimene 
vaid vahend organisatsiooniliste sihtide saavutamiseks, inimene on üht teatud 
liiki ressurss kõrvuti finantside, infrastruktuuri, tehnoloogia, informatsiooni 
ja energiaga. Ka see on tõsi.  
Ühtedes organisatsioonides me töötame või õpime, teistega puutume päevast 
päeva kokku. Põhjusi püüda mõista nende toimimist on seega enam kui küll. 
Nende ridade autor on organisatsiooniteooria teemadel pidanud loenguid 
1998. aastast, mil Tallinna Pedagoogikaülikool lülitas selle distsipliini oma 
magistriõppe õppekavva. Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli 
ühitatud magistriõppes hakati organisatsiooniteooriat käsitlema kolm aastat 
hiljem. Vahepealsete aastate vältel on organisatsiooniteooriaga seonduvat 
õppekirjandust avaldanud nii Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool kui 
Sisekaitseakadeemia. Mõnesid valdkondi, näiteks organisatsiooni struktuuri, 
on mitmekülgset käsitlenud eri autorid (A. Siimon, R. Üksvärav, R. Alas, A. 
Valk). Samas väärivad mõned teised teemad meie hinnangul senisest 
põhjalikumat lahtiseletamist. Selle raamatu kaante vahele koondatud loengud 
hõlmavadki mitte kogu organisatsiooniteooria kursust, vaid selle kolme 
vägagi olulist osa: "Organisatsioon ja selle tegevuskeskkond" (1.–3. ptk), 
"Organisatsioonikultuur" (4.–5. ptk), "Ametivõim ja otsustamine" (6.–7. ptk). 
Hõlmavad, kuid kindlasti ei ammenda, sest nimetatud valdkonnad ise on 
liigsuured ja -keerukad. Kuid usutavasti on loengud ka sellisel kujul abiks nii 
juhtimise aluste kui organisatsiooniteooria õppijatele.  
Autor tänab Marje Pavelsoni ja Sander Põllumäed, kes vaagisid käsikirja 
vastavalt sotsioloogi ja juristi pilgu läbi ning aitasid mõnegi ebatäpsuse ära 
hoida. 
 

Harry Roots 

Tallinnas, oktoober-detsember  2004 
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1. Organisatsiooni mõiste 
 

Organisatsiooni põhitunnused 
Eri autorid on andnud organisatsioonile mõneti erinevaid määratlusi. Teatud 
põhilised tunnused korduvad aga ka erinevate definitsioonide puhul. Näitena 
võib vaadelda kolme võimalikku organisatsiooni määratlust. 

• Organisatsioonid kujutavad endast sotsiaalseid struktuure, mida on 
loonud indiviidid, toetamaks seatud eesmärkide ühist saavutamist            
(R. Scott). 

• Organisatsioon on sotsiaalne kooslus, mis on suunatud kindlate 
eesmärkide saavutamisele, üles ehitatud kui teadlikult struktureeritud ja 
koordineeritud tegevuste süsteem ja mis on seotud väliskeskkonnaga        
(R. Daft). 

• Organisatsioon on tervik, mis koosneb kahest või enamast isikust, kes 
töötavad ühise eesmärgi või ühiste eesmärkide nimel, tegutsedes 
kooskõlastatult ja koordineeritult, nii et välja on kujunenud teatav 
struktuur (F. Heffron). 

Mida me neist definitsioonidest teada saame? Esimene tõdemus on, et 
organisatsioonid ei teki iseenesest kui seened pärast vihma. Organisatsioone 
loovad inimesed. Teiseks – organisatsioonid luuakse mitte niisama, vaid 
mingil otstarbel, mingite eesmärkide saavutamiseks, mida need inimesed on 
endale seadnud.1 Kolmandaks järeldub siit, et seatud eesmärgid on niivõrd 
suured ning neist tulenevad ülesanded sedavõrd mahukad, et kõige sellega 
toimetulemiseks on vaja rohkem kui üht inimest. Kui see nii ei oleks, siis ei 
oleks ju vaja teisi appi kutsuda. Neljandaks – organisatsioon võimaldab kõik 
tööd omavahel ära jagada, organisatsiooni liikmete vahel tekib tööjaotus, 
mida väljendab (ametikohtade) struktuur. Viiendaks – kui on kokku lepitud, 
kes mida teeb, kus kohas ja mitu korda, siis tuleb kõiki neid tegevusi 
omavahel kooskõlastada ja koordineerida, et igaüks tõepoolest annaks oma 
panuse õigel hetkel, vajalikus koguses ning nõutavas kvaliteedis, nii et 
ühised sihid saaksid saavutatud. Kuuendaks on oluline seegi, et 
organisatsioonid tegutsevad mitte kahe klaasplaadi vahel või mingis 
vaakumis, vaid neid ümbritseb ja mõjutab keskkond, milles tuleb tegutseda. 

                                                        
1

  Eesmärgid ongi ainult inimestel, aga asjadel, nähtustel, sündmustel seevastu  
   eesmärke ei ole. 
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Keskkonnast tulevad kõik vajaminevad ressursid ning keskkonda lähevad 
kõik organisatsiooni loodud tooted ja teenused. Jäätmed mõistagi ka. 
Seitsmendaks – et organisatsioonist saaks üldse rääkida, peab selles liikmeid 
olema vähemasti kaks. Kui on vähem, siis võib tööjaotusega tekkida 
probleeme. 

 
Organisatsioon ja teised sotsiaalsed kooslused  
Just spetsiifilised, ainult selle organisatsiooni liikmete poolt seatavad 
eesmärgid ning selgelt piiritletud liikmeskond on need kaks tunnust, mis 
eristavad organisatsiooni inimkoosluse teistest vormidest. Nii on igal 
ühiskondlikul liikumisel oma selge siht (säilitada vihmametsad, loobuda 
tuumaenergiast vms), kuid liikmeskond võib samas suuresti varieeruda – kes 
tuleb meeleavaldusele täna, aga kes läheb piketeerima kahe nädala pärast. 
Traditsioonilise perekonnaga on vastupidine lugu. Vähemasti formaalselt on 
täpselt teada, kes on selle või teise pere liikmed. Samas taotlevad eri pered 
suures plaanis samalaadseid sihte ning täidavad ühte ja sedasama inimsoo 
taastootmise funktsiooni. Inimkoosluse üheks vormiks võib olla ka asum, 
Lasnamäe näiteks. Aga kes sinna kuuluvad, nimeliselt? Sellele ei oska 
vastata isegi rahvastikuregister. Oletada, et kõik lasnamäelased ajavad mingit 
neile ainuomast Lasnamäe asja, pole samuti vähematki alust. 

 
Primaarne ja sekundaarne organisatsioon 
Organisatsioonide iseloomustamisel kasutatakse sageli selliseid mõisteid 
nagu primaarne ja sekundaarne organisatsioon, formaalne ja mitteformaalne 
organisatsioon. Neist esimene mõistete paar märgib indiviidi suhet selle 
organisatsiooniga, millesse ta kuulub. Primaarne on inimese jaoks selline 
organisatsioon, millesse kuulumine on tema jaoks väärtus omaette. 
Rahuldust pakub ja uhkustunnet tekitab juba kuulumise fakt ise, see mõte, et 
olen koos nendega, olen üks nende seast, need oleme meie. Just selles on 
inimese jaoks midagi olulist. Ta samastab end oma organisatsiooniga, 
organisatsioon on kui tema kollektiivne mina. Organisatsioon on see meie, 
mis annab tema minale senisest olulisema väärtuse.  

Sekundaarseks tuleb pidada aga sellist organisatsiooni, millesse kuulumine ei 
ole inimesele omaette eesmärk, kuid võib tulla talle kasuks mingite isiklike 
hüvede hankimisel või probleemide lahendamisel. Nii on õppima asudes ja 
ka õpingute ajal Eesti Politsei iga politseikadeti jaoks vaieldamatult 
primaarne organisatsioon, mida väärtustatakse ja millesse tahetakse kuuluda 
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politseinikuks saamise ja politseinik olemise fakti enese pärast. Kui peaks 
aga juhtuma, et tööle asumisel või siis juba esimese praktika ajal vanemad 
kolleegid elutargalt ütlevad, et unusta nüüd ära, mis koolis räägiti, sest 
tegelik elu käib hoopis teistmoodi, ning nooruk taipab, et tähtis on mitte 
politseinik olla, vaid et politseivorm pakub lihtsalt võimaluse kusagil metsa 
vahel autojuhte sakutada ning endale lisa teenida, siis muutub organisatsioon 
tema jaoks sekundaarseks. Ei pea muutuma, kuid võib muutuda. Igal juhul 
sõltub see, kas organisatsioon on oma liikme jaoks primaarne või 
sekundaarne, antud konkreetse liikme hoiakutest ja väärtustest.   

 
Formaalne ja mitteformaalne organisatsioon 
Formaalse ja mitteformaalse organisatsiooniga on lugu pisut teine. 
Formaalsus, õigemini formaliseerituse aste, on mitte suhtumise küsimus, 
vaid organisatsiooni omadus. 

• Organisatsiooni struktuur on formaliseeritud sel määral, mis määral 
organisatsiooni liikmete käitumist determineerivad reeglid on 
üksikasjaliku täpsusega sõnastatud ning sel määral, mis määral 
ametikohtadega seotud rollid ja rollidevahelised suhted on ette 
kirjutatud, olenemata nende indiviidide isiksuseomadustest ja suhetest, 
kes neid ametikohti tegelikult täidavad. Formaliseeritud struktuur on 
umbisikuline, impersonaalne (R. Scott). 

Mis sellest määratlusest järeldub? Esiteks, formaalses (formaliseeritud) 
organisatsioonis on palju reegleid, ettekirjutusi, täpselt paika pandud 
protseduure. Organisatsiooni kui terviku, selle struktuuriüksuste ning 
üksiktöötajate poolt täidetavad funktsioonid on detailselt kirjeldatud ning 
nende ettekirjutuste täitmist jälgitakse. Teiseks, kõik need ettekirjutused on 
fikseeritud kirjalikult. Formaalses organisatsioonis on palju paberimajandust. 
Ka selleks, et seal mingit asja ajada, midagi taotleda ja saada, tuleb täita palju 
pabereid ja saada palju kooskõlastusi. Kolmandaks, taolises organisatsioonis 
on esikohal funktsioon, mida tuleb täita. Kas seda antud juhul täidab Jüri, 
Jaan või Juhan, on täiesti teisejärguline. Samas rollis on nad kõik 
asendatavad. Kes iganes neist tegutsema asub, vahet ei ole, tulemuseks on 
alati ettekirjutuse täpne täitmine. Organisatsioon töötab kui masinavärk. 

Lihtsustatult seostataksegi organisatsiooni formaliseeritust eeskätt paberliku 
asjaajamisega. 

• Formaliseeritus näitab organisatsiooniliste dokumentide hulka 
(töökirjeldusi, ametijuhendeid, protseduurireegleid, sisekorraeeskirju 
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jms), mis reguleerivad organisatsiooni liikmete käitumist, unifitseerivad 
ja nivelleerivad seda, muudavad selle ettearvatavaks. Mida suurem on 
kirjalike ettekirjutuste hulk, seda formaalsem on organisatsioon                
(R. Daft). 

Mitteformaalses organisatsioonis on paberlikku asjaajamist järelikult vähem 
või puudub sootuks. Siinkohal tasub tähele panna, et liigitumine 
formaalseteks ja mitteformaalseteks organisatsioonideks ei ole selgepiiriline 
must-valge jaotus. Võimalikud on variandid.  

Kui tinglikult võtta formaalse organisatsiooni võrdkujuks mingi valitsus-
asutus, näiteks maksuamet, siis tõepoolest on meil tegemist organisatsioo-
niga, kus on olemas nii asutuse kui terviku põhimäärus kui ka osakondade 
põhimäärused, kus on töötajate ametijuhendid, sisekorraeeskiri ning kus 
kindlasti on ka tööplaanid ja aruanded. Ametialased suhted on paika pandud 
alluvusskeemiga. Formaalse/mitteformaalse skaalal sobib seda tüüpi 
organisatsioon formaalsuspoolsesse otsa.         

Kuid organisatsiooni põhitunnustele vastavad veel teisedki kooslused sellel 
skaalal. Nii on igal õlle- või viskiklubil kindlasti oma põhikiri, mis sätestab 
tegevuse eesmärgi, milleks on õlle- või viskikultuuri edendamine Eesti 
Vabariigis. Põhikirja kohaselt on valitud klubi president, klubi liikmeskond 
on nimeliselt fikseeritud ning võõraid üritustele ei lubata. Ametijuhendeid 
aga liikmetel ei ole, nii nagu ei ole ka klubi presidendi käsutuses 
sanktsioone, mida rakendada mõne ürituse vahele jätnud või seal vale marki 
manustanud liikme suhtes.  

Veelgi mitteametlikum elik mitteformaalsem on organisatsioon, mille 
moodustavad Vasja, Kolja ja Petja.2 Nende ülesandeks on toimetada iga kuu 
Eestist Leningradi oblastisse 4 kuni 6 uuemat sorti Audit. Hea, kui on A6 või 
A8, aga kui sellist kätte ei saa, käib hädaga ka A4, kuid see olgu siis 3,0 
Quattro. Ka tööjaotus on selge. Üks oskab alarmi nii maha võtta, et see ei 
niutsatagi, teine tunneb kõiki vajalikke tollimehi ja piirivalvureid, kolmas 
aga on juht – tema teeb plaane ja innustab oma alluvaid, tema teab, kuhu ja 
kellele kaup viia ning tema kätte antakse ka raha. Aga päris kindlasti ei 
hakka need tegelased põhimäärust koostama, ametijuhendeid sisse seadma 
või üldse oma tegevusest kirjalikke jälgi jätma. Neid detaile las selgitab 

                                                        
2

 Näide on hüpoteetiline, võimalik sarnasus tegeliku elu sündmuste ning reaalsete 
isikutega seetõttu tahtmatu ja juhuslik. 
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hiljem juurdlus.3 Ka ei ole see organisatsioon ametlikult registreeritud, mida 
võib samuti pidada üheks formaalset ja mitteformaalset organisatsiooni 
eristavaks tunnuseks.  
 
Tsentraliseeritus ja detsentraliseeritus  

Formaliseerituse kõrval loetakse organisatsiooni disaini teiseks oluliseks 
parameetriks organisatsiooni tsentraliseeritust. Tsentraliseeritus viitab 
otsustusprotsessidele organisatsioonis. 

• Tsentraliseeritus näitab, millisel juhtimistasemel on õigus midagi 
otsustada. Kui otsuseid võetakse vastu ainult tipptasemel, 
võimupüramiidi tipus, on tegemist tsentraliseeritud organisatsiooniga. 
Kui otsustamisõigus on delegeeritud allapoole, madalamatele 
juhtimistasemetele, on tegemist detsentraliseeritud organisatsiooniga       
(R. Daft). 

Formaliseerituse ja tsentraliseerituse teemaga puutume lähemalt kokku 
järgnevates peatükkides, kus käsitletakse organisatsioonikultuuri tüüpe ning 
organisatsioonis toimuvaid otsustusprotsesse. 

 
Disaini muud parameetrid 

Organisatsioone on palju ning milleski on nad kõik ainulaadsed. Lisaks juba 
toodud parameetritele võivad organisatsioonid üksteisest erineda veel terve 
rea näitajate poolest. 

• Spetsialiseeritus näitab, kuidas on organisatsiooni ees seisvad ülesanded 
jaotatud ametikohtade vahel. Kui spetsialiseeritus on madal, tehakse ühel 
ametikohal paljusid omavahel erinevaid töid. Kõrge spetsialiseerituse 
korral on ühel ametikohal tehtavate erinevate tööde ja toimingute arv 
piiratud. 

• Standardiseeritus näitab, mis määral tehakse samalaadset tööd alati samal 
viisil. Kõrge standardiseerituse korral on töö sisu detailselt kirjeldatud ja 
kõik tööoperatsioonid töötajatele täpselt ette kirjutatud. 

                                                        
3
 Juurdlus peabki selgitama, kas antud juhul on tegemist kuritegeliku ühenduse või 
grupiga. Esimene on organisatsioon ja selle puhul vastutavad kõik liikmed, sõltumata 
konkreetse teo toimepanemises osavõtust. Teine tähistab ad hoc koostööd mingis 
episoodis ning sel juhul vastutavad üksnes vahetult osavõtnud isikud. 
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• Võimuhierarhia kirjeldab käsuliine (kes saab kellelt korraldusi, kes annab 
kellele aru) ja juhtimisulatust (juhile vahetult alluvate töötajate arv). Kui 
juhtimisulatus on väike, kasvab juhtimistasemete arv ja seeläbi ka 
juhtimispüramiidi kõrgus. Kui juhtimisulatus on suur, siis on 
juhtimistasemeid vähem ja võimupüramiid seetõttu lamedam. 

• Keerukus näitab erinevate tööde, ametikohtade, allüksuste arvu. 
Vertikaalset keerukust iseloomustab juhtimistasemete arv, horisontaalset 
keerukust aga samal juhtimistasemel olevate erinevate ametikohtade 
(struktuuriüksuste) arv. Ruumiline keerukus näitab organisatsiooni ja 
selle struktuuriüksuste geograafilist paiknemist. 

• Professionaalsus näitab, kui kõrget haridustaset ja kui pikka 
väljaõppeaega töötajad vajavad. Mida professionaalsem on 
organisatsioon, seda pikem on töötajate haridustee. 

• Personali koosseis näitab, kui suure osakaaluga on töötajate üldarvus 
juhid, spetsialistid, kantseleitöötajad, vahetult põhitegevuses hõivatud 
isikud. 

 
Organisatsioonide ühisjooned 

Toodud näitajatele lisaks erinevad organisatsioonid omavahel ka töötajate 
arvu, tegevusvaldkonna, kasutatava tehnoloogia, domineerivate väärtuste ja 
kujunenud käitumisnormide poolest. Samas on kõikide organisatsioonide 
tegevuses ka palju ühist. Vaatamata erinevatele ülesannetele, ülesehitusele ja 
suurusele tuleb igal organisatsioonil kindlasti: 

• formuleerida eesmärgid, mis organisatsiooni ette seatakse; 
• motiveerida kõiki oma liikmeid andma omapoolset panust seatud 

eesmärkide saavutamiseks; 
• koordineerida ja kontrollida oma liikmete tegevust ning nende poolt 

antavat panust; 
• hankida ressursse ning pakkuda vastu teenuseid või tooteid; 
• värvata, valida, koolitada oma liikmeid; 
• sõlmida kokkuleppeid, teha kompromisse, arendada koostööd teiste 

organisatsioonidega. 
Kõike seda teevad mitte ainult riigiasutused ja äriühingud, vaid ka 
mitteformaalsed ühendused, kaasa arvatud meie poolt juba viidatud Vasja, 
Kolja ja Petja (vt eespool). 
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Organisatsiooni peamised alasüsteemid 

Joonisel 1 toodud skeemi on autori nime järgi vahel nimetatud ka Leavitti 
briljandiks (Leavitt’s diamond). Selle konstruktsiooni peamine mõte on 
rõhutada organisatsiooni erinevate külgede omavahelist vastastikust 
sõltuvust. Nagu eespool juba märgitud, iseloomustavad igat organisatsiooni 
selle ette seatud eesmärgid ning neist tulenevad konkreetsed ülesanded. Kui 
ülesanded on täitjate vahel ära jagatud, kujuneb organisatsiooni struktuur kui 
ametikohtade vaheliste seoste mudel. Ükskõik, millised on need ülesanded, 
mida tuleb täita, ja tööd, mida tuleb teha, on selleks igal juhul oma 
tehnoloogia ja vajalikud vahendid. Ja kõike seda teevad inimesed, kes neid 
eesmärke seavad, ülesandeid jagavad, ametikohti täidavad ning tehnoloogiat 
rakendavad.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Joonis 1. Organisatsiooni alasüsteemid 

 
Pikka aega on kujutlus organisatsiooni alasüsteemide koos- ja vastasmõjust 
olnud selline, et seatud eesmärgid ja kasutatav tehnoloogia määravad ära 
organisatsiooni struktuuri ning inimesed peavad lihtsalt sobituma sellesse 
struktuuri, st vastama neile esitatavatele nõuetele. Struktuur on seega 
võtmerollis, inimene aga on struktuurile allutatud. Kui struktuurid on korras, 
on organisatsioon edukas, uskus organisatsiooniteooria klassikaline koolkond 
(H. Fayol, F. W. Taylor).  

Tänapäeval on organisatsiooniteoorias loobutud mingisuguse ühe, kõige 
tähtsama võtmelüli otsingutest. Selle asemel rõhutatakse organisatsiooni 
erinevate külgede vastastikust sõltuvust. Ükski neist ei ole tähtsam kui 
teised. Ja tõepoolest, kui ühes alasüsteemis toimuvad muutused, toob see 
enesega kaasa muudatusi ka teiste alasüsteemide funktsioneerimises. Kui 

Struktuur 

Eesmärgid,  
ülesanded 

Tehnoloogia,   
vahendid 

Inimesed 
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organisatsioonile, näiteks, lisandub uusi ülesandeid, võib see tähendada uute 
struktuuriüksuste loomist, uute töötajate värbamist või (kui palgafondi juurde 
ei antud) uute ülesannete jaotamist olemasolevate töötajate vahel ning 
võimalik, et ka uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist. Uute tehnoloogiate 
rakendamine tähendab aga töötajate ümberõpet, mõnevõrra teistsuguse 
profiiliga spetsialistide palkamist, mingi uutes tingimustes liigseks osutunud 
struktuuriüksuse ümberformeerimist, aga samuti ka võimalust uute 
eesmärkide seadmiseks. Uute töötajate tulek kollektiivi toob kaasa uusi ideid, 
visioone, mis omakorda võivad korrigeerida perspektiivseid ja saavutatavaid 
eesmärke jne. 

 
Seos põhiliste juhtimisfunktsioonidega 
Selleks et organisatsioonis midagi toimuks, et organisatsioon tõepoolest 
suudaks pakkuda seda toodet või teenust, mille loomiseks see on ellu 
kutsutud, tuleb käivitada vajalikud protsessid ja neid protsesse juhtida. 
Põhilised juhtimisfunktsioonid (vt joonis 2) on need, millega juht tegeleb, 
need on funktsioonid, mida juht täidab. Alates 1916. aastast, mil Henri Fayol 
nimetatud funktsioonid esmakordselt sõnastas, on ettekujutus neist suhteliselt 
vähe muutunud. Vahest ainult niipalju, et kui tollal peeti juhi üheks 
põhifunktsiooniks anda korraldusi, siis nüüdseks on selle asemele astunud 
eestvedamine ja motiveerimine. Tänapäeva juht on pigem meeskonna liider 
kui väeosa komandör. Teoorias vähemasti. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Põhilised juhtimisfunktsioonid 

 
Alustame sellest, et organisatsiooni ette on seatud mingid eesmärgid, mille 
saavutamiseks tuleb koostada plaan. Viimases nähakse ette ülesanded, mida 
tuleb täita või lahendada. Plaani täitmist tuleb organiseerida, st tööd inimeste 
vahel ära jagada. Tulemuseks on tööjaotus, mille alusel kujuneb välja 

Planeerimine Organiseerimine 

Kontroll Motiveerimine 
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ametikohtade struktuur. Ülesannete jaotusest üksinda ei piisa, inimesed tuleb 
ka tegelikult tööle panna. Selleks on vaja eestvedamist ja motiveerimist. Kui 
nad juba tegutsevad, siis tuleb tegevust koordineerida ja kontrollida. 
Kontrolli tulemused on omakorda aluseks uue plaani koostamisele, aga 
võimalik ka, et eesmärkide või isegi organisatsiooni missiooni 
revideerimisele. Ning seejärel võibki minna uuele ringile. Koostatakse uus 
plaan ning kõik kordub jälle. 

 
Efektiivsus ja säästlikkus 
Organisatsioonide tegevuses on kaks olulist küsimust: mida need teevad ja 
kuidas need seda teevad? Ei ole raske ära arvata, et edukad organisatsioonid 
teevad õigeid asju ja teevad neid asju pealegi õigesti (vt joonis 3). 
Efektiivsust ja säästlikkust on õigusega nimetatud kõikide organisatsioonide 
kategooriliseks imperatiiviks. 

 
      Kõrge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Madal 
 

   Halb             Hea 
Ressursside kasutamine 

 
Joonis 3. Efektiivsus ja säästlikkus 

Teeb õiget asja valesti: 
saavutab eesmärgi, kuid 
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ressursid on raisatud, 
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Teeb valet asja õigesti: 
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eesmärke ka ei saavuta 
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Kui organisatsioon üldiselt teeb õiget asja, st küsimusele mida teha? on 
suudetud leida asjakohane vastus, kuid tegemine ise läheb esiotsa üle kivide 
ja kändude, siis võib suurt abi olla näiteks koolitusest. Küsimusele kuidas 
teha? peaks selle käigus vastuse ju saama. Raskem on vastupidine juhus, kui 
organisatsiooni juhtidel on vale orientatsioon ning kogu organisatsioon 
tegeleb väga professionaalselt sootuks vale asjaga. Mida kohusetundlikumalt 
täitjad pingutavad ja mida energilisemalt juhid juhivad, seda hullemaks 
muutub olukord. Tunnistada, et viga on selles, mida me teeme, mitte aga 
selles, kuidas me teeme, on reeglina äärmiselt raske. Kuid teatud tingimustel 
võib ka sellest olukorrast välja tulla ning jõuda õigete asjade õige tegemiseni. 
Vähem lootust on neil, kes tegelevad vale asjaga ning teevad seda pealegi 
oskamatult. Üks oluline tarkus, mida juhtidelt eeldatakse, ongi selles, et 
organisatsiooni tabanud raskuste korral suudaksid nad panna õige diagnoosi, 
määrata kindlaks, kas esmajoones tuleks tegelema hakata mida? või kuidas? 
küsimustega. Kui diagnoos peab paika, siis annab ka teraapia tulemusi. 

Organisatsiooni ette seatud eesmärkide saavutamine ja ressursside säästlik 
kasutamine on võtmeküsimuseks nii äriühingus kui avalikus asutuses. 
Viimase puhul aga sellest veel ei piisa. Kujutagem ette, et riigiasutuse ette on 
seatud ülesanne ellu viia mingi suur sotsiaal- või majanduspoliitiline projekt. 
Vastavalt sellele on eraldatud ka nõutavad vahendid. Projekt viiakse ellu, 
tähtaegadest peetakse kinni, eelarve mahtu ei ületata. Kõik on korrektne ja 
nõuetekohane. Samas aga ei muutu riigi ja rahva elus suurt midagi. Kui 
eesmärgiks lugeda projekti teostamine, siis on eesmärk saavutatud, ja kui 
tingimuseks oli jääda antud eelarve piiridesse, siis on seatud eesmärgini 
jõutud säästlikult. Selles suhtes on kõik korras ja juhid võivad olla rahul. 
Kuid avalik asutus ei eksisteeri ju iseenese tarbeks. Kui kõnealuse projekti 
mõte oli oma võimaluste piires mõjutada ühiskonnas toimuvaid protsesse, 
leevendada probleeme ja esile kutsuda positiivseid muutusi, aga seda ei 
toimunud, siis on asi tegelikult halb. Maksumaksja raha kulutamine rangelt 
etteantud korra kohaselt on kindlasti oluline näitaja, kuid oluline on ka see, 
mis tulemusi see kulutamine annab (value-for-money). Avalikus sektoris 
rakendatav tulemusaudit hindab seetõttu kolme näitajat: 

• säästlikkust (economy) – tegevuse sooritamiseks tehtud kulutuste viimist 
miinimumini, tagades vajaliku kvaliteedi; 

• tõhusust (efficiency) – väljundi (kauba, teenuste või muu) ja selle 
saamiseks kasutatud ressursside suhet; 

• mõjusust (effectiveness) – eesmärkide saavutamise taset ning tegevuse 
kavandatud mõju ja tegeliku mõju suhet. 
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Avaliku sektori organisatsioonil tuleb selleks, et olla tulemuslik, kulutada 
seega vähem, kulutada hästi ja kulutada arukalt. 

Tulemusauditi käsiraamat (2001: 30) kujutab mõjususe ja tõhususe suhet 
maatriksi abil, mis meenutab paljuski joonisel 3 toodut. Mõjusust näitab seal 
küsimus "Kas tehakse õiget asja?" ja tõhusust "Kas kasutatakse õiget 
meetodit?" Mõnigi riiklik programm võib olla väga tõhus, olemata samas 
eriti mõjus. Liiklusohutuse kampaania käigus võib teha palju reklaamiklippe 
(Olen väike sebra!), ilma et liikluses vigastatute ja hukkunute arv sellest veel 
väheneks. Taolisi näiteid võib tuua palju. 

Kui säästlikkus seisneb ressursikasutuse viimises miinimumini, siis tõhusus 
tähendab väljundi suhet sisendisse, mis tuleb viia maksimumi.4 Mõjusus aga 
on omakorda seotud sellega, mida organisatsioon püüab tegelikult saavutada. 
Kui organisatsioon keskendub toodetavale väljundile ja selle tootmise 
tõhususele, siis on selle jaoks tähtsad niisugused näitajad nagu 
aruandeperioodil peetud loengute arv (haridusasutus), avaldatud aruannete 
arv (kontrolliasutus), tehtud operatsioonide arv (haigla). Organisatsioon 
tegutseb tõhusalt, kui tehtud kulutuste juures on need näitajad võimalikult 
suured. Seevastu kui keskenduda tulemustele/mõjususele, siis on samade 
organisatsioonide puhul olulised hoopis teised näitajad – tudengite 
eksamitulemused, kontrollitud asutuste poolt järgimist leidnud soovituste 
arv, ravi tulemusena tervenenud patsientide arv ning nende rahulolu osutatud 
meditsiiniteenusega. Nii et väljund, mida anti (kirurgilised operatsioonid) 
ühelt poolt ja saadud tulemused (tervenenud patsiendid) teiselt poolt. 
Küllaltki oluline eristus, mis aitab ületada riigiasutuse bürokraatlikku 
enesekesksust (meie siin töötame hästi, aga ühiskond ei mõista seda, areneb 
ikka halvasti). 

                                                        
4 Erinevatel autoritel on erinev terminoloogia, kuigi jutt käib samadest asjadest. Bengt 

Karlöf (1989) kasutab väljundi ja sisendi suhte märkimiseks mõistet tootlus 
(productivity), mida mõõdab toodetud väljundiühikute arv kasutatud sisendiühiku kohta. 
Organisatsiooni kui terviku tootlus (total productivity) kujuneb tema järgi kahel skaalal, 
milleks on väline tootlus (external productivity) ja sisene tootlus (internal productivuty). 
Esimest formuleerib ta meile juba tuttaval viisil: "Teha õigeid asju!", ja teist: "Teha asju 
õigesti!". Tulemuseks on sama maatriks. Karlöf (1989: 80) kirjutab: "Kogutootluse 
saavutamiseks tuleb meil seada siht maatriksi parempoolsesse ülemisse ruutu: me 
peame mitte ainult tootma säästlikult, väheste kulutustega, vaid me peame ka tootma 
õigeid kaupu ja teenuseid". Juhtimisteooria seisukohast seostub õigete asjade tegemine 
strateegilise juhtimistasemega, asjade õigesti tegemine aga juhtimisega taktikalisel ja 
operatiivtasandil. 
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Organisatsioon kui avatud süsteem 

Organisatsiooniteoreetilise mõtte arengus on aastakümneid olnud esikohal 
see, mis on kõige tähtsam, mis on kõige olulisem tegur, mis kindlustab 
organisatsiooni edukuse. Buratino kombel on otsitud kuldvõtmekest. Eespool 
juba viidatud klassikaline koolkond väärtustas esmajoones organisatsiooni 
formaalset struktuuri elik ülesehitust. Kui igal asjal on oma koht ja iga asi 
omal kohal, kui käsuliinid on selged, kui igal alluval on vaid üks ülemus, kui 
saadav tasu on õiglane nii tööandja kui töövõtja suhtes, siis töötab 
organisatsioon kui kellavärk. Klassikalisele järgnenud inimsuhete koolkond 
(E. Mayo) pidas aga kõige olulisemaks teguriks hoopis inimest, töötajat, 
tema rahulolu ja motiveeritust. Struktuur omaette võetuna, ilma et 
arvestataks inimestega, kes seda struktuuri täidavad ja sellele elu annavad, 
vaevalt et suudab edukas olla. Formaalsetele, ametialastele suhetele lisaks on 
igas organisatsioonis selle liikmete vahel ka mitteametlikud, inimlikud 
suhted. Ametikohtade struktuur ei ole organisatsiooni ainuke struktuur, 
inimesi ühendab ka nendevahelistest suhetest moodustuv sotsiaalne struktuur 
(kes kellega käib). Ruumiline ehk füüsiline struktuur (kus keegi istub) on 
veel peale selle. Kindlasti on õigus nii ühel kui teisel koolkonnal, tähtis on 
nii ametlik struktuur kui inimene selle sees. Eksiteele võime me sattuda aga 
rõhutades sõna ainult, pidades oluliseks kas ainult struktuure või ainult 
inimtegurit. Ka arvuti puhul on vajalik nii riistvara kui tarkvara, üks ei toimi 
ilma teiseta. Taoline võrdlus on siin igati asjakohane. 

Nii organisatsiooni struktuuri kui selle liikmeskonda olulisteks eduteguriteks 
tunnistades ei saa aga abstraheeruda asjaolust, et organisatsioonid tegutsevad 
reaalses maailmas ning on avatud selle maailma kõige mitmekesisematele 
mõjutustele. Organisatsiooni tegevus ja selle tulemused sõltuvad mitte ainult 
sellest, kuidas on organisatsioon üles ehitatud ning kui kvalifitseeritud ja 
motiveeritud on selle töötajad. Maailm pakub üllatusi, selleks tuleb valmis 
olla ning ettearvamatutele muutustele paindlikult reageerida. See on eriti 
oluline, kui me arvestame, et üllatuste seas võib olla nii ootamatuid 
võimalusi kui ettearvamatuid ohtusid. Siit me jõuamegi käsitluseni 
organisatsioonist kui avatud süsteemist (D. Katz, R. L. Kahn), mis on 
tänapäeval saanud mitmete organisatsiooniteoreetiliste mudelite lähtekohaks 
(vt joonis 4). 
Idee ise on lihtne. Eespool juba oli juttu sellest, et organisatsioonid luuakse 
eesmärgiga pakkuda mingile sihtgrupile teatavat toodet või teenust. Iga 
organisatsiooni missiooniks ongi midagi pakkuda, vahe on ainult selles, 
kellele ja mida. See keegi, kes organisatsiooni loojate ja juhtide hinnangul 
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taolist toodet või teenust vajab, on reeglina organisatsioonist väljaspool, 
kusagil ümbritsevas keskkonnas. Selleks aga, et ükskõik millist toodet või 
teenust luua, on vaja midagi, millest seda tehakse, midagi, millega seda 
tehakse ja kedagi, kes seda teeb. Pluss veel know-how, kuidas seda teha. See 
on ressurss, mille organisatsioon peab hankima, et saaks üldse tegutseda.  

 
 
            Keskkond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Keskkond 
 

Joonis 4. Organisatsioon kui avatud süsteem 
 

Suure tõenäosusega on see ressurss samuti kusagil väljaspool organisatsioo-
ni. Nii et mingid ressursid tulevad välismaailmast organisatsiooni sisse 
(organisatsiooni sisend, input) ja mingid tooted või teenused lähevad 
organisatsioonist välja, organisatsiooni ümbritsevasse maailma (organisat-
siooni väljund, output). See, mis vahepeal toimub, on käsitletav kui 
throughput, sisendi ümbertöötamine väljundiks (processing). Organisatsioon 
toimibki kui protsessor, mis töötleb midagi ümber millekski muuks. Mudel ei 
ole mõistagi täielik, kui pole teada, kuidas seda protsessi juhitakse. Selliseks 
mehhanismiks on (negatiivne) tagasiside (feedback), mis annab märku, kui 
väljund kaldub etteantud standardist kõrvale. Negatiivne selles mõttes, et 
kõrvalekaldumine plaanitust on juba iseenesest negatiivne nähtus. Saadud 
signaalide põhjal on võimalik manipuleerida sisendit (ideed, raha, inimesed, 
energia, materjalid) või siis korrigeerida töötlemise protsessi (karmistada 
nõudeid, kvalifitseerida ja motiveerida töötajaid, rakendada tehnilisi 
innovatsioone ja uusi tehnoloogiaid vms). 

Tagasiside 

Protsess: 
 

tootmine ja turustamine, 
organiseerimine, kontroll 

Sisend: 
 

inimesed, 
materjalid, 
info, 
finantsid, 
energia 

Väljund: 
 
tooted, 
teenused, 
ideed, 
jäätmed, 
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Kõik see toimub teatavates keskkonnatingimustes. Tegevuskeskkonnal on 
lugematul hulgal viise, kuidas organisatsiooni tegevust mõjutada. Nõudlus 
pakutava teenuse või toote järele langeb, klientide eelistused muutuvad, 
konkurendid toovad turule midagi enneolematut, pangad karmistavad 
laenutingimusi, energiakandjate hinnad tõusevad, vajalikke spetsialiste ei ole 
saadaval, seadusandja viib sisse uusi olulisi piiranguid, ametiühingud 
nõuavad kõrgemat miinimumpalka jne. Edukas on organisatsioon, kes 
suudab selle kõigega toime tulla, neile üllatustele mitte ainult operatiivselt 
reageerida, vaid juba nõrkade signaalidegi puhul lähenevaid muutusi ette 
näha ning võimaluse korral neid ka ennetada ja oma riske maandada. 

Siinkohal on oluline ka see, et kui me tunnistame, et organisatsioon 
tõepoolest toimib kui avatud süsteem, siis tuleb meil tunnistada, et 
organisatsioonile on omased samad tunnused, mis iseloomustavad kõiki 
avatud süsteeme nii looduses kui ühiskonnas. Sisendi ümbertöötlemisest 
väljundiks me juba rääkisime, tagasisidest samuti. Sellele lisaks on 
organisatsioonile kui avatud süsteemile omane: 

• tsükliline iseloom – pakkudes väliskeskkonnale teenuseid ja tooteid, saab 
organisatsioon vahendeid uute ressursside hankimiseks, kogu protsess 
kordub; 

• negatiivne entroopia – organisatsiooni säilitamiseks ja käigushoidmiseks 
tuleb sel kui avatud süsteemil ammutada keskkonnast mõnevõrra rohkem 
energiat kui see kulutab otseselt väljundi tootmiseks; 

• dünaamiline tasakaal – tasakaal süsteemi sisendi ja väljundi vahel ei ole 
staatiline, vaid muutlik, dünaamiline; 

• diferentseerumine – avatud süsteemid liiguvad suurema diferentseerumise 
ja spetsialiseerumise suunas; 

• võrdlõplikkus (equifinality) – organisatsioon kui avatud süsteem ei pea 
jõudma sihile alati ühel kindlal viisil, samade tulemusteni võib see jõuda 
erinevaid teid pidi ja ka erinevatest lähtekohtadest. 

Tsükliline iseloom vist erilisi kommentaare ei nõua, on päris selge, et kui 
kaup on müüdud, siis saab osta uut toorainet või materjale. Negentroopiat 
ehk negatiivset entroopiat on parem mõista entroopia mõiste kaudu. Viimast 
kirjeldas autori omaaegne füüsikaõpetaja nii: "Kõik liigub, kulub, loksub ja 
kaob". Selleks, et organisatsiooniga nii ei juhtuks, tulebki osa hangitavast 
ressursist kasutada organisatsiooni enda käigushoidmiseks. Just seetõttu ei 
saa kõiki ressursse kulutada otseselt lõpptoodangu valmistamise peale.  
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Dünaamiline tasakaal seostub tegevuse tsüklilise iseloomuga, mingil hetkel 
domineerib sisend, mingil hetkel väljund. Diferentseerumine väljendab üht 
üldisemat seaduspärasust. Meie maailm tervikuna areneb spetsialiseerumise 
ja koopereerumise teel: igaühel on (ideaalis) oma nišš, igaüks tegeleb sellega, 
mis tal kõige paremini välja tuleb, sellega, mida ta oskab paremini kui keegi 
teine ning teeb seejuures nende teistega ka koostööd, vahetades nendega oma 
tegevuse saadusi. 

Kõige olulisem kogu loetelus ongi vahest equifinality elik võrdlõplikkuse 
mõiste. Sellest tuleneb, et avatud süsteemi puhul on peamine väljundi 
standard, oluline on kuhugi välja jõuda, midagi saavutada. Kuidas seda 
õnnestub teha, võib sõltuda asjaoludest, keskkonnast, milles tegutsetakse. 
Erinevates oludes tuleb samade tulemusteni jõuda erinevaid teid pidi. Just sel 
tõdemusel põhineb arengustsenaariumide meetod, valmisoleku kujundamine 
oma eesmärkide saavutamiseks nii soodsate kui ebasoodsate tingimuste 
korral.  
Teine võimalus oleks rõhku panna protsessi standardile, sellele, et teha sama 
asja alati ühel ja samal, "ainuõigel" viisil. Ja uskuda seejuures, et just 
protseduurireeglite range järgimine annab iga kord ühtmoodi tehes ka iga 
kord ühesuguse positiivse tulemuse. Geneetikud, muuseas, kes 
äädikakärbsega aastakümneid on katsetanud, väidavad, et kui seada erinevate 
eeldustega isendid samadesse tingimustesse, saadakse erinevad tulemused. 
Kui soovitakse samalaadseid tulemusi, tuleb erinevate eeldustega isenditele 
leida ka vastavalt erinevad tingimused. Paralleel on ilmne, samade reeglite 
järgimine annab erinevates tingimustes päris kindlasti erineva resultaadi. 
Millist mõtteviisi järgida, kas pidada tähtsamaks viisipärast tegutsemist või 
tulemuse saamist, sõltub organisatsioonis domineerivatest väärtustest. 
Niisugust tüüpi organisatsiooniks, kus protsess ja protseduur on seatud 
esikohale, tulgu seejuures välja, mis tuleb, peetakse näiteks bürokraatiat. 
Viimasele ongi omane teatav rituaalsus, mille puhul vorm on tähtsam kui 
asja sisu. 
 
Erinevad käsitlusviisid 

Richard Scott (1998) on eristanud organisatsioonide käsitlemisel kolm 
peamist teoreetilist perspektiivi. 

• Organisatsioon kui ratsionaalne, mõistuspärane süsteem. 
Organisatsioonid on kooslused, mis on suunatud kindlate eesmärkide 
saavutamisele ja mida iseloomustab tugevasti formaliseeritud sotsiaalne 
struktuur. 
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• Organisatsioon kui naturaalne, looduslik süsteem. Organisatsioonid on 
kooslused, mille liikmetel on küll mitmesuguseid ühis- ja erihuve, kuid 
ennekõike väärtustavad nad organisatsiooni edasikestmist, selle 
jätkusuutlikkust, nad hindavad organisatsiooni kui enese jaoks eluliselt 
vajalikku ressurssi. Organisatsiooni liikmete vahel arenev mitteformaal-
sete suhete süsteem annab rohkem teavet organisatsiooni käitumise 
mõistmiseks kui kehtestatud formaalsed ettekirjutused. 

• Organisatsioon kui avatud süsteem. Organisatsioonid on omavahel 
vastastikuselt sõltuvate tegevuste ja toimingute süsteemid, mis ühendavad 
oma liikmete ebapüsivaid kooslusi. Need süsteemid on pidevas 
vastastikuses koosmõjus ja vahetussuhetes oma tegevuskeskkonnaga, nad 
on selle keskkonna poolt vormitud, sellesse keskkonda otsekui sisse 
kasvanud. 

Need on organisatsiooni käsitlemise perspektiivid elik vaated 
organisatsioonile. See on see, mida me näeme või millisena tahame 
organisatsiooni näha. Ühtaegu on need teoreetikute vaated, kes 
organisatsioone uurivad ja neist kirjutavad, ja ka praktikute vaated, kes 
organisatsioone loovad ja neis tippjuhtidena tegutsevad. Kui teoreetik usub, 
et üks õige organisatsioon toimib (loe: peab toimima) kui masinavärk, siis 
läbi selle prisma ta reaalset organisatsiooni uuribki, otsib selles masinavärgi 
tunnuseid ja teeb kriitikat, kui neid ei leia või leiab ebapiisavas koguses. 
Praktik aga hakkabki organisatsiooni üles ehitama, lähtudes oma kujutlusest, 
mis on õige. Kui tema arvates on efektiivne just selline organisatsioon, mis 
käib kui kellavärk ja kus töötajad on lihtsalt pisikesed rattakesed selles 
mehhanismis, siis nende reeglite järgi ta asja korraldabki. Nii et küsimus on 
mitte ainult kolmes võimalikus (teoreetilises) lähenemisviisis või 
uurimisskeemis, vaid küsimus on ka erinevat tüüpi, erinevatele põhimõtetel 
ülesehitatud organisatsioonides. Eriti käib see esimese ja teise perspektiivi 
kohta, kuna keskkonnas tegutsevad ja keskkonnale on avatud ju kõik 
organisatsioonid. Organisatsioon kui mehhanism (formaalne, ratsionaalne 
lähenemine, mehhanistlik süsteem, bürokraatlik organisatsioon) ja 
organisatsioon kui organism (orgaaniline lähenemine, orgaaniline, sotsiaalne 
süsteem) ongi vahest kõige tuntumad metafoorid, mida organisatsioonide 
kohta kasutatakse. Kombeks ongi kõnelda mehhaanilistest ja orgaanilistest 
organisatsioonidest (T. Burns, G. M. Stalker). Mingil määral on iga 
organisatsioon tegelikult mehhanism ja mingil määral on see samal ajal ka 
organism. Igas organisatsioonis on nii formaalsust kui sotsiaalsust. Erinevus 
on selles, kumb pool on enam arenenud, kumb tunnus domineerib, kumba 
väärtustatakse. Mehhanismid toimivad, kuid ei kohane, need ei õpi ei oma 
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ega teiste vigadest. Organismid aga reageerivad erinevatele ärritajatele, 
kohanevad tingimustega, arenevad. Selles on nende metafooride peamine 
sümboolne tähendus.  

Sedamööda, kuidas on aja jooksul muutunud arusaamad inimloomuse 
olemusest, on muutunud ka organisatsiooni kui teatud tüüpi inimkoosluse 
käsitlemise kontseptuaalsed alused (Hatch 1997).  

 
Tabel 1. Organisatsiooniteoreetilise perspektiivi muutumine ajas 

Perspektiiv Inimesekäsitlus Põhiväärtused 

Klassikaline Majanduslik Rikkus, võim 

Varane 
modernism 

Teaduslik Ratsionaalsus, juhtimine, kontroll 

Modernism Ökoloogiline Tegevuskeskkond, välistegurid 

Sümbolism Sümbolistlik Tõlgendused, tähendus 

Postmodernism Esteetiline Loovus, vabadus, vastutus 

 

Kui lähtuda sellest, et inimese põhiliseks liikumapanevaks jõuks on 
rahahimu ja inimlik ahnus, siis tuleb eeskätt ja ennekõike stimuleerida 
materiaalselt. Kui aga varase modernismi kombel arvata, et inimene on oma 
põhiloomult mõistuslik, ratsionaalne olend, siis on tema käitumine järelikult 
matemaatilise täpsusega kirjeldatav ja ennustatav ning tuleb lihtsalt koostada 
vastavad valemid. Palju aastaid püütigi seda teha. Lähtudes omakorda avatud 
süsteemide teooriast, on igati loogiline, et indiviidid organisatsiooni 
liikmetena, nagu kõik teisedki süsteemi osad, on vastastikuses seoses, 
sõltuvuses, koosmõjus nii omavahel kui väliskeskkonnaga ning seeläbi 
välisteguritele allutatud. Sellele järgnenud organisatsioonikultuuri 
muutumine omaette uurimisobjektiks tähistas süvenevat arusaama, et 
inimesed oma tegevuses loovad ja kasutavad mitmesuguseid sümboleid ning 
viimastele nende poolt omistatav tähendus on organisatsioonide mõistmisel 
äärmiselt oluline. Postmodernism jällegi käsitleb maailma ja inimkogemust 
kui fragmentaarset, killustatut. Üheks järelmiks sellest on kõikide 
interpretatsioonide lubatavus ühtaegu, seega on ühtviisi õige nii klassikaline, 
modernne kui sümbolistlik seisukoht. Postmoderni maailmas, kui uskuda 
Zygmunt Baumanni (1997), on (protestantlik) tööeetika asendunud tarbimise 
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esteetikaga, oma vabaduse eest tuleb indiviidil aga maksta kaotatud 
turvatundega. Siit ka need tabeli alumises reas toodud märksõnad. 

Organisatsiooniteooria arengut on kontseptualiseeritud mitmeti. Nii eristab 
Majken Schultz (1995) järgmisi lähenemisi: 

• ratsionaalne, mis tähtsustab formaalseid suhteid, rolle, käsuliine, 
struktuuri; 

• inimressursikeskne, mille huviorbiidis on inimese vajadused, tunded, 
kvalifikatsioon, motivatsioon, rahulolu tööga; 

• poliitiline, mis käsitleb erinevaid huve, nende kokkupõrkeid ja konflikte 
kollektiivis, võimu ja domineerimist; 

• sümbolistlik, mis peab tähtsaks ühiseid väärtusi, uskumusi, rituaale, 
kultuuri. 

Kultuuri omakorda, nagu me järgnevalt näeme, võib mõistagi käsitleda mitte 
üksnes sümbolistlikus perspektiivis. Kuid praegu on oluline mitte see. Kõik 
loetletud perspektiivid on tegelikud, need aspektid on igas reaalselt 
eksisteerivas organisatsioonis olemas. Üht ja sama asutust võib käsitleda kui 
poliitilist areeni, kus kohalikud kangelased võimu pärast võitlevad, intriige 
punuvad ja üksteist oma tahtele allutada püüavad, ja samas ka kui loogiliselt 
ülesehitatud ametikohtade struktuuri, milles toimivad formaalsed 
alluvussuhted ja ametlikud infokanalid. Oleneb, mida me näha tahame, mis 
meid huvitab. 

Arvestades eeldatavat lugejaskonda, kelle seas on palju haldusjuhte, võib 
arvata, et üle kõige huvitab meid bürokraatia. Seetõttu on nähtavasti 
otstarbekas põhjalikumalt peatuda just mehhanistlikul organisatsioonil, 
vaagida formaliseerituse võimalikke plusse ja miinuseid ning bürokraatia kui 
erilise organisatsioonitüübi igikestva elujõulisuse allikaid. Siit ka meie 
järgmine teema. 
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2. Formaalne, ratsionaalne, bürokraatlik 
 

Ametiasutuse eripära äriühinguga võrreldes 
Kui efektiivsus ja säästlikkus on ühtviisi kõikide organisatsioonide ideaal, 
siis selleni jõudmise eeldused on avalikus ja erasektoris mõneti erinevad. 
Enne kui hakata arutlema avaliku asutuse ja erafirma erisuste üle, püüdkem 
ette kujutada, mille poolest on eriline avalik teenus, mida ametiasutus 
kodanikele osutab. Kõigepealt on teenuse finantseerimine kodanikele 
kohustuslik, sõltumata sellest, kuidas nad sellesse ise suhtuvad või kas nad 
kõnealust teenust antud kujul üldse vajavad. See on sundfinantseerimine, sest 
kõik kodanikud peavad ju maksma makse. Teiseks on avaliku teenuse 
tarbimine tehtud kodanikele kas kohustuslikuks või siis puudub sellele 
alternatiiv, võimalus saada seda teenust kusagilt mujalt, mõnest teisest 
organisatsioonist. Valikuvõimalust ei ole. Seega lisandub sundfinant-
seerimisele ka sundtarbimine. Kodanik ei saa "hääletada jalgadega" ja 
loobuda antud asutuse teenuseid kasutamast, nii nagu erafirma puhul võib 
klient alati teha. Kolmandaks ei sõltu ametnike kui teenuse osutajate isiklik 
heaolu ning kogu ametiasutuse olemasolu elik eksistents ei nõudlusest 
osutatava teenuse järele ega ka selle osutamise kvaliteedist. Uue eelarvega 
tuleb iga aasta ka uus finantseerimine, mida tahes kodanikud neile 
osutatavast teenusest või selle osutamise viisist ka arvaksid. Neljandaks: 
kuna teenuse kvaliteedi, selle rahastamise ja kodanike hinnangu vahel 
otsesed seosed puuduvad, siis sõltub ametiasutuse poolt pakutava teeninduse 
tase suuresti vaid teenust osutavate ametnike isiklikust äranägemisest, nende 
suuremast või ka väiksemast kohusetundest ja inimlikust korralikkusest. 

Kui inimese kohta on vahel öeldud, et ta on see, mida ta sööb, siis asutuse 
kui organisatsiooni kohta võiks ilmselt öelda, et too on see, mida teeb. 
Ametiasutuse kui organisatsiooni eripära tulenebki avaliku teenuse eripärast. 
Asutus on niisugune, kui see on, just seepärast, et täidab just niisugust 
funktsiooni. Selles on lihtne veenduda, kui vaadata kõnealusel teemal tehtud 
metaanalüüsi (Rainey, Backoff, Levine 1976) tulemusi. Metaanalüüs 
tähendab, et uuriti mitte asutusi, vaid uurimusi, mis eri aegadel ja eri paigus 
on ametiasutuste kohta tehtud. Nimetame neid tulemusi.  

• Ametiasutused on vähem mõjutatud turukonkurentsist. Sellest tulenevalt 
on need vähem huvitatud tegevuskulude vähendamisest, säästlikkusest ja 
efektiivsusest, tunnevad vähem huvi kodanike soovide, eelistuste, samuti 
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nõudluse ja pakkumise õige vahekorra vastu, on halvemini informeeritud 
turumajandusele iseloomulikest indikaatoritest (hind, kasum). 

• Ametiasutustel on rohkem formaal-juriidilisi piiranguid. Sellest 
tulenevalt on seal protseduurid ja tegevusvaldkonnad täpsemini 
piiritletud ning juhtidel on vähem valikuvabadust, seal on sagedasem 
kalduvus ületähtsustada formaalseid reegleid ja järelevalvet, rohkem on 
väliseid formaalseid mõjutajaid. 

• Ametiasutused on tugevama poliitilise surve all. Sellest tulenevalt on 
ametiasutustes tehtavad otsused tugevasti mõjutatud mitmekesistest 
mitteformaalsetest välisteguritest (huvi- ja survegrupid, avalik arvamus), 
samuti on neil suurem tarve saada oma tegevuses toetust väljastpoolt 
(kodanikud, kliendid, soodsalt meelestatud teised asutused). 

• Ametiasutused teostavad avalikku võimu, riigil on sanktsioonide 
rakendamise (loe: vägivalla) monopol. Sellest tulenevalt on nende poolt 
pakutavate avalike teenuste tarbimine ja finantseerimine enamasti 
vältimatu või kohustuslik. 

• Ametiasutuste tegevusel on ulatuslikum mõju ning suurem sümboolne 
tähendus. Sellest tulenevalt peab nende tegevus järgima avalikke huve, 
üldist hüve. 

•  Ametiasutuste ja ametnike tegevus on avalikkuse tähelepanu keskpunktis. 

• Ametiasutuste suhtes on kodanikel kõrgendatud ootused, nad eeldavad, et 
ametnikud tegutsevad ausalt, õiglaselt, vastutulelikult, et ametnikud 
annavad oma tegudest avalikkuse ees aru. 

• Ametiasutustele on omane eesmärkide, hindamise ja otsustamise aluste 
paljusus. Sellest tulenevalt on tegevuse eesmärgid ja selle hindamise 
kriteeriumid erinevad, kohati ebamäärased, kohati konfliktsed. 

• Ametiasutustele on iseloomulik väiksem iseseisvus otsuste vastuvõtmisel, 
väiksem paindlikkus, seal on vähem õiguste delegeerimist ja rohkem 
järelevalvet. 

• Ametiasutused on oma tegevuses tunduvalt ettevaatlikumad, jäigemad, 
ilmutavad vähem innovaatilist lähenemist. 

• Ametiasutuste tippjuhid vahetuvad sagedamini (valimised, poliitilised 
ametissenimetamised), järjepidevus plaanide elluviimisel on nõrgem. 

• Ametiasutustes on raskem leida stiimuleid töö tulemuslikkuse tõstmiseks. 
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Antud analüüsi puhul on tarvilik silmas pidada, et see on tehtud avaliku 
halduse, mitte organisatsiooniteooria seisukohast. Seetõttu ei ütle autorid 
meile, et tegemist on spetsiifilise, omanäolise organisatsioonitüübiga, vaid 
osutavad pigem avaliku asutuse elik ametiasutuse raskele positsioonile alasi 
ja haamri vahel – tegevust kitsendavad seadused ja määrused, kodanikel on 
kõrgendatud ootused, poliitikud avaldavad tugevat survet ja ajakirjandus 
hoiab pidevalt silma peal. Mingid seosed tulevad siiski ka siin ilmsiks. 
Asutused teostavad avalikku võimu, kehtestavad sanktsioone, nende poolt 
pakutava teenuse tarbimine on kohustuslik. Kui see on nii, siis on päris 
loomulik, et sedalaadi asutused tunnevad vähe huvi kodanike soovide ja 
eelistuste suhtes (pole nagu eriti põhjustki), ja kodanikud omalt poolt lihtsalt 
loodavad (mis neil muud üle jääb), et neid koheldakse ausalt ja õiglaselt. 
Asutus kohtleb kodanikku, see suhe on siia sisse programmeeritud. See, et 
kodanikud heauskselt loodavad, ei ütle midagi selle kohta, mis toimub 
tegelikult. Samuti on eeskätt loosungi ja üleskutse väärtusega tõdemus, et 
ametiasutuste tegevus peaks järgima üldist hüve. Peaks küll, keegi ei vaidle 
vastu.  

Kuid organisatsiooniteoreetilisi viiteid leidub siingi. Protseduurid ja 
tegevusvaldkonnad on täpselt piiritletud, juhtidel on vähem valikuvabadust 
(kuidas siis veel täitjatega lugu on?), formaalseid reegleid ja järelevalvet 
peetakse ülearu tähtsaks. Iseseisvat otsustamist on vähem, õigusi alluvatele ei 
delegeerita. Tegevuse eesmärgid, hindamise ja otsustamise alused on samas 
ebaselged. Ühelt poolt on organisatsiooni kogu tegevus ettevaatlik, jäik, 
paindumatu. Teiselt poolt puudub järjekindlus plaanide elluviimisel. Kõike 
seda kokku võttes pole midagi imestada, et ametnikku on raske motiveerida 
midagi ära tegema, saavutama, korda saatma. Kirjeldatud tingimused 
kutsuvad hoopis ettevaatusele, kõige tähtsam on vältida vigu, mitte eksida 
ettekirjutuste vastu, hoiduda omaalgatusest ja ambitsioonidest. Ühe sõnaga – 
istuda vaikselt ja kohusetundlikult.  

Ametiasutuse näol on meil tegemist formaliseeritud organisatsiooniga (vt 
eespool – formaalne ja mitteformaalne organisatsioon). Nagu näeme, annab 
formaliseeritus mitte ainult positiivseid tulemusi. Kuid ometigi peetakse seda 
otstarbekaks. Mida sellega taotletakse, miks peetakse seda kõigele vaatamata 
vajalikuks? 
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Formaliseerimise mõte 

Mida formaliseerimisega taotletakse ja milliseid tulemusi sellest loodetakse, 
on üles lugenud eelpool juba viidatud Richard Scott (1998). Tema järgi on 
formaliseerimine: 

• püüe muuta organisatsiooni liikmete käitumine ettearvatavaks, seda 
reguleerida ja standardiseerida, mille tulemusena organisatsiooni iga liige 
teab, mida teistelt liikmetelt mingis olukorras oodata; 

• püüe muuta ametikohtadega seotud rollide omavaheliste suhete struktuur 
ning organisatsiooni liikmete käitumist sätestavad reeglid selgemaks ja 
silmnähtavamaks, mille tulemusena juht saab organisatsioonis toimivaid 
suhteid kaardistada ning vajaduse korral teadlikult manipuleerida; 

• püüe struktureerida erinevate rollidega seotud ootusi veel enne neid rolle 
täitvate indiviidide vahetut vastastikust kokkupuutumist, mille 
tulemusena on võimalik vältida pingeid ja asjatut võitlust staatuse eest 
grupis; 

• püüe struktuuri objektiveerida, muuta rollimääratlused ja rollidevahelised 
suhted millekski inimesest eraldiseisvaks, indiviidi suhtes väliseks, mille 
tulemusena muutub organisatsiooni ladus toimimine sõltumatuks 
organisatsiooni liikmete emotsioonidest, nende omavahelistest 
sümpaatiatest ja antipaatiatest; 

• püüe muuta juhtide mantlipärimise protsess reeglistatuks ja rutiinseks, 
mille tulemusena võib iga vastava koolitusega isik vahetada välja oma 
eelkäija antud ametikohal, ilma et see oluliselt häiriks organisatsiooni 
tegevust; 

• püüe muuta organisatsiooni struktuur sõltumatuks organisatsiooni 
liikmetest, mille tulemusena (1) võib organisatsioon muutuda 
teoreetiliselt surematuks, kuna selle edasikestmine ei sõltu enam 
konkreetsetest indiviididest, (2) on juhtide võim ja mõjukus 
impersonaalne, ametikohast tulenev, see ei sõltu enam nende isiklikust 
andekusest, eeldustest ja võimetest, (3) kaob ära vajadus värvata 
andekaid, loovalt mõtlevaid, innovaatilisi töötajaid. 

Kõigist neist punktidest kumab läbi üks oluline juhtmõte: organisatsioonis 
suhtlevad omavahel rollid, mitte aga elavad, lihast ja luust inimesed, veelgi 
enam – organisatsioon koosnebki rollidest, täidetavatest funktsioonidest, 
mitte aga inimestest, nagu vahel on (ekslikult) arvatud. Inimtegur on küll 
vajalik, kuid võib oma inimlikkuses tekitada liiga palju segadust. Korra 
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huvides (vrd: Vali kord!) oleks vaja inimtegurit ilma inimlike omadusteta, 
kõik oleks siis palju lihtsam ja selgem.  

See on viis, kuidas me formaliseeritud süsteemi näeme praegu, läbi oma 
moodsate ettekujutuste prisma. Kuid kas sellest järeldub, et ka algselt oli see 
kõik mõeldud inimese ahistamiseks ja allasurumiseks, tema inimlike 
omaduste võõrandamise tarbeks? Sugugi mitte. Süsteem oli mõeldud 
juhtimise korrastamiseks. Paradoksaalsel viisil võib väita, et see kõik oli 
mõeldud ka inimese, ametniku kaitseks. Mille eest? Eks ikka kõrgemate 
ülemuste, juhtide omavoli ja isemeelsuse, nende tava- ja suvaõiguse eest.  

Küsimus on selles, milline oli administreerimine enne seda, kui 
rollidevahelisi suhteid hakati formaliseerima ja kujunes ülalkirjeldatud 
bürokraatlik, inimesest võõrandunud, umbisikuline juhtimissüsteem. 
Kujutlegem end ajas tagasi mõnda Saksa või Vene vürstiriiki. Mida vürst 
seal tegi? Vürst andis seadusi, mõistis kohut, pidas sõda ja kogus makse. Ega 
tolleaegsel haldusel palju rohkem funktsioone ei olnudki. Kõige selle jaoks 
olid teenistusse võetud ametimehed. Kuidas aga oli selle, n-ö traditsioonilise 
administratsiooni tegevus korraldatud? Millised olid juhtimise põhimõtted ja 
organisatsiooni ülesehitus?  

Agraarühiskonnas toiminud traditsioonilisele administreerimisele oli 
iseloomulik kõigepealt see, et ametnikevaheline tööjaotus ei olnud kindel ega 
püsiv, täidetavad ülesanded sõltusid juhi igakordsetest korraldustest, mis 
võisid ootamatul hetkel suvaliselt muutuda. Teiselt poolt ei olnud ka 
alluvussuhted korrastatud selgeks ametialaseks hierarhiaks. Need tuginesid 
pigem ametnike isiklikul lojaalsusel ja armulise härra heatahtlikkusel. 
Favoriidid ja soosikud vahetusid sageli. Kuna administreerimise põhimõtted 
ei olnud kirja pandud või siis olid need puudulikud ja ebaselged, sõltus 
lõpptulemusena kõik juhi suvast. Ka juhtimistoiminguid ei olnud tavaks 
kirjalikult fikseerida. Iseloomulik oli samuti see, et isikliku vara ja asutuse 
vara vahel ei olnud selget vahet, kuna polnud kindel, kus lõpeb juhi isiklik 
majapidamine ja algab tema poolt juhitava organisatsiooni majapidamine. 
Mis puutub personali värbamisse ja valikusse, siis ametisse said isikud, kes 
olid juhist isiklikus sõltuvuses – sugulased, hõimlased, kodakondsed, 
vasallid. Eelistuse aluseks oli ustavus ja truudus, hüvitist aga anti 
mõnesuguste eesõiguste kujul. Selleks võis olla näiteks maavaldus, mille 
asukaid sai oma äranägemist mööda maksustada. Teenistuslik valdus (lään) 
võis aja jooksul saada päritavaks, siis sai seda ka osta ja müüa. Ametnikud 
teenisid juhi meeleheaks ja vastavalt juhi äranägemisele, neil ei olnud 
kindlaid teenistuslikke perspektiive ega garanteeritud püsivat ametikohta. 
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Kahtlemata saab ka nii juhtida, mida kinnitab traditsioonilise süsteemi 
elujõulisus läbi aastasadade. Nii saab juhtida vürstiriiki, karjamõisa, mida 
iganes. Aga nii ei saa juhtida tööstusettevõtet, suurt tehast, mis annab 
masstoodangut, kus tehakse ühtesid ja samu operatsioone tuhandeid kordi 
ikka ja jälle uuesti ning kus kõige selle juures peab olema tagatud 
lõpptoodangu püsivalt kõrge kvaliteet. Industriaalajastu algus, masinalise 
tootmise tõus hakkas esitama senisest sootuks erinevaid nõudmisi ka 
juhtimisele ja töökorraldusele. Juhi suvale, tema hea- või pahatahtlikkusele ja 
tema suhtes ilmutatavale isiklikule ustavusele üles ehitatud juhtimissüsteem 
osutus uutes tingimustes sobimatuks. Kui suur tööstus toimib kui kellavärk, 
siis peab samal viisil, täpselt ja usaldusväärselt toimima ka administratsioon. 
Kuidas kellavärk toimib? Kõik rattakesed ja mutrikesed on oma kohal ja 
haakuvad nende rattakestega ja mutrikestega, millega peab haakuma, ning ei 
haaku nende rattakeste ja mutrikestega, millega ei ole vaja haakuda. Väike 
lõtk jääb alati, aga sellega võib elada. Pealegi on iga rattakene ja mutrikene 
kergesti asendatav, vajaduse korral väljavahetatav. Asi lihtne ja selge. Vaja 
oli aga põhimõtteid, mille alusel ka inimesed sama kindlal ja usaldusväärsel 
viisil toimima panna, vaja oli uut administratiivset struktuuri. Miks just 
struktuuri? Aga struktuur on ju see, mis igaühele tema koha kätte näitab ja 
funktsioonid ette annab. Siit ka struktuuri tähtsustamine ja kohatine 
ületähtsustamine.  

Formaliseeritud struktuuris on vastutusvaldkonnad selgelt määratletud, kõik 
regulaarsed (pidevad, korduvad) toimingud on personali vahel ära jagatud 
kui püsivad ametiülesanded. Ametikohtade struktuur on üles ehitatud 
hierarhiliselt, igat madalama taseme ametikohta kontrollib mõni kõrgem 
ametikoht. Kuid ka kõrgemate ametnike võim on seejuures reeglitega 
piiratud ja alluvatel on õigus esitada kaebusi. Juht ei saa alluvatega enam 
teha kõike, mis talle pähe tuleb. Ametlikke otsuseid ja juhtimistoiminguid 
tehakse selleks otstarbeks loodud abstraktsete reeglite alusel. Tegutsemise 
printsiibid ja hindamise kriteeriumid on äärmiselt olulised. Valitseb mitte 
inimene, vaid seadus. Need reeglid on suhteliselt ammendavad ja püsivad, 
need tuleb kõigil ametnikel omandada. Otsused fikseeritakse kirjalikult, 
kaustad kuuluvad säilitamisele. Vajadusel saab alati kontrollida, kes on 
millise otsuse kunagi teinud. Administreerimise instrumendid (õigused, 
privileegid, töövahendid) kuuluvad ametikoha juurde, mitte ametnikule 
isiklikult ning neid ei saa võõrandada. Isikliku vara ja asutuse vara vahel on 
selge vahe, nii nagu ka ametniku elukoha ja töökoha vahel. Ametnik ei ole 
juhist isiklikult sõltuv, ta on vaba inimene, kes on ametisse nimetatud 
ametialase kvalifikatsiooni alusel ja saab oma töö eest palka. Ametnik on 
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täistööaja ja põhikohaga töötaja ning eeldab oma tööandjalt eluaegset 
teenistussuhet. Katseaja järel omandab ta kindla staatuse ning on kaitstud 
meelevaldse teenistusest vabastamise eest. 

Loogiline, ratsionaalne ja suhteliselt transparentne süsteem. Juhi 
isikuvõimukesksus on asendunud reeglite- ja rollikesksusega. Olla ametnik 
tähendab elukutset, erialast ettevalmistust ja sotsiaalseid garantiisid ülemuse 
omavoli vastu. Üldsegi mitte halb staatus. Iseküsimuseks jääb, mis osas on 
see, industriaalühiskonna jaoks loodud süsteem asjakohane ka tänapäeva 
infoühiskonnas, interneti, kaugtöö ja virtuaalsete organisatsioonide ajastul. 
Pealegi olukorras, kus eluaegsest töö- või teenistussuhtest on saanud pigem 
erand kui reegel. 

 

Bürokraatia ideaalmudel 

Ametiasutustest kõneldes ei saa me mööda mõistetest bürokraat ja 
bürokraatia. Kuigi tegemist ei ole mingisuguse riigiasutuste eripäraga             
– pankades on bürokraatiat vaat et rohkemgi kui mõnes ministeeriumis –, on 
neil sõnadel argikeeles ometigi halvustav tähendus. Tavainimese jaoks 
tähendab bürokraatia kantseleilikku tähenärimist, kodanike asjatut 
jooksutamist ja paberiuputust, samuti ka inimesi, kes selle kõigega 
professionaalselt tegelevad. Etümoloogilises mõttes on sellel sõnal kogunisti 
kaks tüve: prantsuskeelne bureau ja kreekakeelne kratos. Esimene tähendab 
bürood ehk kontorit ja teine võimu. Nii et sõna-sõnalt võttes tuleb kokku 
kontori, õigemini selles kontoris või kantseleis istuvate ametnike võim. 
Keeleliselt tuleks silmas pidada veel üht momenti. Nimelt eristatakse 
mitmetes keeltes, eesti, vene ja saksa keel kaasa arvatud, kahte omavahel 
seotud mõistet – bürokraatia ja bürokratism. Esimese all peetakse silmas 
teatavat organisatsioonitüüpi ja selle personali, teise all aga mitmesuguseid 
negatiivseid nähtusi, mis seda tüüpi organisatsioonidega võivad kaasneda. 
Inglise keeles taoline vahetegemine puudub, bureaucracy on enamasti käibel 
just negatiivses tähenduses. Nagu kinnitab Encyclopaedia Britannica, ei 
kasutata sõna bürokraat inglise keeles kunagi tähistamaks tarka ja 
vastutustundlikku ametnikku. Sama teatmeteos avaldab ka imestust, et 
mõned teadlased, ja nimelt Saksamaal, on andnud bürokraatia mõistele täiesti 
respektaabli ja koguni kiiduväärse tähenduse. 

Kui elas Saksamaal, ja suhtus bürokraatiasse pealegi respektiga, siis kes muu 
võis see olla kui üks tänapäeva sotsioloogia rajajatest Max Weber (1864–
1920). Bürokraatia varjukülgi Weber mõistagi nägi ja suhtus bürokratismi 
kriitiliselt. Ta ülistas mitte reaalset Preisi bürokraatiat, mille keskel ta elas, 
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vaid ideaalset bürokraatiat, mis on võimalikest negatiivsetest kaasmõjudest 
vaba, oma töödes lõi ta bürokraatia ideaalmudeli. Weber uskus vankumatult 
ratsionaalsuse võidukäiku, mille väljenduseks on kõigi protsesside 
mõõdetavus ja ennustatavus. Mõõdetavus tähendab siin kõikmõeldavaid 
mõõtmisprotseduure, suvaliste nähtuste kvantifitseerimist elik arvulist 
väljendamist. Ennustatavuse all aga mõeldakse suvaliste sotsiaalsete jõudude 
toime ja tegevuse täpset prognoositavust. See omakorda eeldab täpsete ning 
efektiivsete seadus- ja normisüsteemide olemasolu. Ja just sellest aspektist 
hindas ta bürokraatia kui administratiivse süsteemi võimalusi kõrgelt. Weber 
kirjutas (2002a, 100):  

"Puhtalt bürokraatlik, […] kirjalikul asjaajamisel põhinev haldus on 
siiani kõige ratsionaalsem domineerimisvorm. Organisatsiooni juht ja 
teised asjaosalised hindavad ta täpsust, pidevust, distsipliini, rangust ja 
usaldatavust, niisiis tema tegevuse mõõdetavust; ta on rakendatav 
kõikide ülesannete puhul ja annab puhttehniliselt parimaid tulemusi. 
Nüüdisaegsete organisatsioonivormide areng kõikidel tasanditel (riik, 
kirik, sõjavägi, partei, majandusettevõte, huvigrupp, ühendus, 
heategev organisatsioon jne) langeb kokku bürokraatliku halduse 
arengu ja pideva kasvuga. […] Kogu meie igapäevaelu on asetatud 
nendesse raamidesse. Sest kui bürokraatlik haldus on igal pool              
– ceteris paribus! – formaaltehniliselt kõige ratsionaalsem, siis on ta 
massiühiskonna juhtimiseks tänapäeval lausa möödapääsmatu. On 
võimalik valida ainult bürokraatliku ja diletantliku halduse vahel". 

Bürokraatlik haldus on seega diletantliku halduse vastand. Bürokraatia 
tähendab professionaalsust, asjatundlikkust. Ja massiühiskonna juhtimise 
asemel võiks tänapäeva terminoloogias ehk öelda suurte süsteemide 
juhtimine. Iseorganiseerumisest ja isejuhtimisest ei ole siin juttugi. Seda 
enam, et samas lõigus iseloomustab Weber bürokraatiat kui 
domineerimisvormi. Weberi võimusotsioloogia kesksed mõisted ongi võim, 
domineerimine ja legitiimsus. Domineerimine bürokraatliku haldusaparaadi 
abil kuulub sellesse konteksti kui domineerimise üks võimalik vorm. Asja 
tuuma juurde viib meid küsimus, miks inimesed alluvad, miks inimesed 
lubavad kellelgi enese üle domineerida? Kui allutakse jõule ja ähvardustele 
või siis lubadustele ja meelitustele, on asi lihtne. Weberi hinnangul kuulub 
domineerimissuhte juurde aga allumistahe, inimese huvi alluda. Kust tuleb 
taoline huvi, kui millegagi ei ähvardata ega midagi ei pakuta, kui pole ei 
piitsa ega präänikut?  
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Weber nägi siin kolme võimalust. Kui rääkida legitiimsest domineerimisest 
(legitiimsus kui mingi korra tunnustatus kodanike poolt), siis võib see 
põhineda kas ratsionaalsetel, traditsioonilistel või siis karismaatilistel alustel. 
Esimesel juhul on aluseks kodanike usk sätestatud seaduste legaalsusse ja 
seaduslike võimukandjate õigusse anda korraldusi. "Legaalse domineerimise 
korral allutakse seadusega sätestatud asjakohasele isikupäratule korrale ning 
selle põhjal määratud ülemusele tema korralduste formaalse seaduslikkuse 
tõttu (seadusega ettenähtud piirides)" (Weber 2002a: 93). Nimetatud ülemus 
ei vaja suursugust päritolu ja võib ka oma isiksuslike omaduste poolest olla 
silmapaistmatu. Tema autoriteeti tunnustatakse mitte sellepärast, et nii on 
alati olnud (traditsiooniline domineerimine) või et teda peetakse prohvetiks 
(karismaatiline domineerimine), vaid sellepärast, et reeglid, õiguslikud 
normid näevad niimoodi ette. Tunnustatakse pigem kehtivat korda kui 
konkreetset isikut. 
Teisel juhul on aluseks usk ammust ajast kehtivate traditsioonide pühadusse 
ja nende alusel võimu teostama kutsutud isikute legitiimsusse. 
"Traditsioonilise domineerimise korral allutakse pieteedist traditsiooni alusel 
seatud ja traditsiooniga seotud isanda isiku vastu (harjumuspärase piires)" 
(Weber 2002a: 93–94). Kui kellelgi on õnn sündida kuninglikku perekonda 
ja pealegi veel esimese pojana, siis on ta oma rahva jaoks vaieldamatult 
autoriteetne isik. Selleks ei peagi olema erakordselt ilus, tark või tugev. 
Piisab kui olla  kuninglikust soost, olla sinivereline. 

Kolmandal juhul on tegemist erilise andumusega mingile pühale, 
kangelaslikule või harukordsele isikule ning tema poolt ilmutatud või antud 
korraldustele. "Karismaatilise domineerimise korral allutakse 
karismaatilisele juhile usust tema ilmutusse, kangelaslikkusse või 
harukordsusse" (Weber 2002a: 94). Näiteid taolistest isiksustest võib ajaloos 
leida mitmeid, alates Jeesus Kristusest ja lõpetades Churchilli või Adolf 
Hitleriga. Jeesus ei kasutanud oma jüngrite üle mingit võimu, ometi käisid 
nood ta järel. Ja kui saksa naised õnnest nutsid, et said oma Führer’it päris 
omaenese ihusilmaga ligidalt näha, siis ei olnud see mitte natslik 
propagandatrikk, vaid selles isiksuses oli tõesti midagi niisugust, midagi 
lummavat. Iseasi, et ta polnud eriline strateeg ja tema tuhandeaastane Reich 
püsis ainult kaksteist aastat. Karismaatiline liider aga oli see mees kindlasti. 
Organisatsiooniteoreetilises aspektis huvitab meid aga mitte see, miks massid 
käivad oma liidrite järel või kuidas tagada riigikodanike seaduskuulekus, 
ehkki ka need on huvitavad küsimused. Meie huvide mastaap on 
organisatsioon, mitte enamat. Antud kontekstis on see  bürokraatlik 
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administratiivpersonal, selle ülesehitus ja toimimise põhimõtted. Mitmete 
administratsiooni omadustega oleme me juba tuttavad (vt eespool                
– traditsioonilise ja formaliseeritud administratsiooni võrdlus). Küsimus 
haldusaparaadist on seda huvitavam, et juht elik isand, nagu Weber ütleb, 
vajab hulkade üle domineerimiseks ju mingit instrumenti, organisatsiooni. 
Teine, mitte vähem huvitav küsimus on, kuidas selle organisatsiooni liikmed 
ise oma juhile alluvad, miks ja mis motiividel. Allumise kui niisuguse osas ei 
välista Weber (2002a: 87) tegelikult ühtegi võimalust: "[…] 
Domineerimisele ("autoriteedile") võidakse alluda väga erinevatel 
motiividel, alates nürist harjumusest kuni sihtratsionaalsete kaalutlusteni". 
Bossi ja personali suhete kohta kirjutab Weber (2002a: 87–88): 

"Ent domineerimine suure hulga inimeste üle nõuab tavaliselt (kuigi 
mitte alati) mingi personali (administratiivpersonali), so üldiste 
korralduste ja konkreetsete käskude elluviimiseks määratud kuulekate 
inimeste ootuspärast tegevust. Administratiivpersonali kuulekus 
isandale (või isandatele) võib olla seotud puhtalt tavaga, olla läbinisti 
afektiivne, tingitud ainult materiaalsetest huvidest või ideelistest 
(väärtusratsionaalsetest) motiividest. Nende motiivide laad määrab 
suuresti domineerimise tüübi. Isanda ja administratiivpersonali 
solidaarsuse puhtalt materiaalsed ja sihtratsionaalsed motiivid 
tähendavad nii siin kui teistes seostes suhteliselt ebakindlat olukorda. 
Üldiselt lisanduvad teised, afektiivsed ja väärtusratsionaalsed 
momendid. Teatud erijuhtudel on just viimased otsustava tähtsusega. 
[…] Harilikult lisandub neile veel üks element: legitiimsususk".  

Kuna kuulekus, kuulekate inimeste ootuspärane tegevus on siin 
administratiivpersonali diferentseeriv tunnus, siis peaksime teadma, mida 
Weber selle terminiga silmas pidas. Weberi jaoks (2002a: 90) tähendab 
kuulekus, et  "kuuletuvate isikute tegevus kulgeb oluliselt nii, et nagu 
täidaksid nad korraldust selle sisu enda pärast, üksnes formaalse 
kuulekusvahekorra tõttu, sõltumatult isiklikust arvamusest korralduse kui 
sellise väärtuse või väärtusetuse kohta". Korraldust tuleb täita juba üksnes 
seepärast, et see on korraldus. Niisugune on administratsiooni põhireegel. 
Sellest tulenevalt ei tee täitja, ametnik enese jaoks mingeid eetilisi valikuid, 
ta ei vali hea ja kurja vahel. Need valikud on tema eest teinud seadusandja ja 
tema vahetu juht kui korralduste andja. Ametnik on tööriist, ta täidab ainult 
käsku ja järgib kehtivat korda. Asja sisu eest ta ei vastuta. Bürokraadieetika 
ja ametniku vastutuse mõiste lähtuvad just sellest. Ametniku au seisneb oma 
kohustuste täpses täitmises. Mittekuuletumine, mittetäitmine, ettekirjutustest 
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üleastumine on ametialased väärteod, millega möödapääsmatult kaasnevad 
sanktsioonid. Käsu täitmise tagajärjed võivad aga olla ükskõik millised, 
ametnikku see ei puuduta. Tema tegevuse tagajärjed ulatuvad küll asutusest 
välja, riivavad kaaskodanike õigusi ja huve, kuid tema vastutus on kitsalt 
ametialane, see jääb asutuse sisse, selle seinte vahele. Vastutuse mõttes on 
ametniku positsioon üpriski turvaline. Oht tekib alles siis, kui leidub inimesi, 
kes asjast aru ei saa. Nii pidid mitmed Wehrmacht’i kõrgemad ohvitserid 
Nürnbergi protsessil korduvalt kinnitama: "Ma täitsin ainult käsku". Kuid 
neid ei mõistetud. 

Kuulekus "sõltumatult isiklikust arvamusest" ei tule iseenesest. Mingis 
situatsioonis võib ka ametnikul olla raske. Võib tekkida kõhklusi, mida ei 
suuda hajutada isegi saadavad hüvitused ja edaspidise karjääri väljavaated. 
Siis aitab usk, kindel usk sellesse, et nii peabki olema, et juhtidel on 
võõrandamatu õigus anda ükskõik milliseid korraldusi, et see on õige, 
normaalne, loomulik, vajalik. Võim peabki olema jaotunud ebaühtlaselt, 
kellelgi on õigused ja kellelgi on kohustused. Kellegi roll on anda korraldusi 
ja kellegi roll on anda aru nende täitmise kohta. Usk on see, mis teeb juhtide 
ülemvõimu, nende domineerimise legitiimseks. Ja nagu eespool nägime, 
võivad sellel usul olla erinevad allikad. 

Usku peab aga kinnitama organisatsiooniliste vahenditega, sest tõsiseid 
uskuvaid kipub alati ja igal pool nappima. Seepärast tuleb organisatsioon ja 
juhtimine üles ehitada nii, et see vääramatu usk ei saaks kõikuma lüüa. 
Weberi loodud ideaalse bürokraatia mudel ehk bürokraatia ideaalmudel 
näitabki meile, milline organisatsiooniline keskkond toetab sedalaadi 
ametnikkonna tekkimist ja tegutsemist parimal võimalikul viisil. 
Lähtekohaks on see, et organisatsioon peab juba oma ülesehitusega tagama 
distsipliini. Seda mõistet defineerib Weber (2002a: 78) järgmiselt: 
"Distsipliin tähendab võimalust, et juurdunud hoiakute tõttu allub 
korraldusele viivitamatult ja automaatselt suurem hulk inimesi. […] 
"Distsipliini" mõiste hõlmab kätteõpetatud ja harjumuspäraseks muutunud 
kriitikavaba massikuulekust". Organisatsioon distsiplineerib, organisatsioon 
drillib oma liikmed kriitikavabaks ja kuulekaks. Ja taolise organisatsiooni 
abil ei ole kunst ära distsiplineerida ka laiemad rahvahulgad. "Kes tahab maa 
peal absoluutset õiglust jõuga maksma panna, see vajab selleks kaaskonda: 
inimestest koosnevat "aparaati". Viimasele peab ta lubama hädatarvilikke 
seesmisi ja väliseid preemiaid – taevalikku või maist tasu –, vastasel korral 
see ei funktsioneeri" (Weber 2002b: 49). Mida saab organisatsioon peale 
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hüvituste veel oma liikmetele pakkuda, käsitleme lähemalt raamatu viimastes 
peatükkides. 

Kui vabaduse astme määrab valikuvõimaluste arv, siis juhtimine tähendab 
valikuvõimaluste piiramist. Alluvad seatakse õigetele rööbastele, seatakse 
sellistesse tingimustesse, et neil ei jäägi muud valikut kui teha, mida 
kästakse, ja siis kui kästakse, seal, kus kästakse ja nii mitu korda, kui 
kästakse. Ega vedurijuht saa ju ka muud, kui sõidukiirust kas lisada või 
vähendada, kuid rööbasteelt kõrvale keerata, mingit oma rada otsima minna 
tal võimalik ei ole. Loomulikult usub vedurijuht, et nii peabki olema, ja päris 
kindlasti ei tule talle pähe hakata filosofeerima mingite teiste võimaluste üle. 
Mida siin veel arutada, oma arvates ta ju kontrollib olukorda. Just usk 
toimuva seaduslikkusesse, kehtivasse korda teeb selle korra asjaomaste jaoks 
ainuvõimalikuks ja enesestmõistetavaks ning seega ka vastuvõetavaks. Nagu 
eespool nägime, ongi bürokraatia puhul esikohal usk kõikvõimsasse ja 
seeläbi õigustatud Süsteemi. Ning Süsteemist, mitte nende endi 
tagasihoidlikust isikust tuleneb ka juhtide, tippbürokraatide ilmeksimatus. 
Kui keegi ei kahtle, siis ka keegi ei kurda. 

Millised siis on bürokraatliku süsteemi põhijooned? Kõige aluseks on 
õigusnormid, ametlikud ettekirjutused, protseduurireeglid. Need on 
kohustuslikud organisatsiooni kõigi liikmete jaoks ja tavaliselt ka kõigi 
organisatsiooni võimkonnas (territooriumil, valitsemis- või haldusalas) 
tegutsevate isikute jaoks. Taoline õigusnormide kogu pole muud kui 
"abstraktsete, enamasti taotluslikult kehtestatud reeglite süsteem" (Weber 
2002a: 93). Kui need normid kuuluvad järgimisele kõigi liikmete poolt, siis 
tähendab see, et ka juhid ei saa olla ettekirjutustest kõrgemal. Weber (2002a: 
93–94) rõhutab:  

"Tüüpiline legaalne võimukandja, ülemus, allub ise samuti 
impersonaalsele süsteemile, orienteerides sellele oma käsud ja 
korraldused. […] Kuuletuja kuuletub ainult kui organisatsiooni liige ja 
ainult seadusele. […] Valitseb ettekujutus, et kuuletudes ülemusele, 
kuuletuvad organisatsiooni liikmed mitte tema isikule, vaid 
impersonaalsele süsteemile. Seega on tegemist allumiskohustusega 
ainult ratsionaalselt piiratud kompetentsi raames". 

Weber (2002a: 94–95) loeb üles "ratsionaalse domineerimise põhikategoo-
riad", nagu ta neid nimetab, ehk teisiti öeldes – bürokraatliku organisatsiooni 
põhitunnused. 
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• Pidev reeglitega seotud asjaajamine, mis toimub kompetentsi 
(õiguspädevuse) piires, mis tähendab: 

o spetsialiseerumise (tööjaotuse) kaudu piiratud kohustusi; 

o selle juurde kuuluvat käsutamisõigust; 

o lubatavate sunnivahendite ja nende kasutamise tingimuste 
selget piiritlemist. 

• Ametihierarhia põhimõte, st iga madalamalseisev amet on 
kõrgemalseisva kindla kontrolli ja järelevalve all, kaebamis- ja 
apellatsiooniõigusega alt üles. Vaidlusalune otsus asendatakse "õigega" 
kõrgemalseisva instantsi enda poolt või pannakse see kohustus sellele 
madalamalseisvale instantsile, kelle kohta kaebus on esitatud. 

• Organisatsiooni tegevust reguleerivate reeglite ratsionaalseks 
rakendamiseks on hädavajalik erialane koolitus. Ametnikuna võetakse 
administratsiooni tööle ainult (dokumenteeritult) erialase koolituse 
edukalt läbiteinu. Ametnikud moodustavadki ratsionaalsete (poliitiliste, 
majanduslike) organisatsioonide tüüpilise administratsiooni. 

• Kehtib põhimõte, et administratsioon on täielikult lahutatud haldus- ja 
tootmisvahenditest. Administratsiooni kuuluvad ametnikud mitte ei oma, 
vaid lihtsalt käsutavad asjastatud haldus- ja tootmisvahendeid ning on 
kohustatud oma tegevusest aru andma. 

• Ratsionaalne korraldus ei anna ametikoha täitjale mingit võimalust 
ametikoha omastamiseks (apropriatsiooniks). 

• Juhtimise dokumenteerituse põhimõte kehtib isegi seal, kus asjad 
omavahel selgeks räägitakse. Vähemalt arutelu käik ja ettepanekud, 
lõppotsused ning igat liiki korraldused ja määrused tuleb kirjalikult 
fikseerida. Kirjalikud dokumendid ja ametnike pidev asjaajamine 
moodustavad büroo, igasuguse tänapäeva organisatsiooni keskuse.  

Taolisel viisil korraldatud organisatsiooni nimetab Weber "administ-
ratiivorganiks" ning märgib, et "selliseid administratiivorganeid esineb 
suurtes eraettevõtetes, parteides ja armeedes täpselt samuti kui riigis ja 
kirikus" (Weber 2002a: 94). Bürokraatlik administreerimine on üleüldine. 
Vastavalt organisatsiooni ülesehitusele kujuneb ka ametniku staatus selles 
organisatsioonis. Ta on isiklikult vaba ja allub ainult ametikohustustele, tal 
on oma positsioon ametihierarhias ja oma ametikompetents, ta töötab lepingu 
alusel ja hakata ametnikuks oli tema oma vaba valik, ta on tööle võetud 
erialase kvalifikatsiooni järgi ning saab oma töö eest palka ja perspektiivis ka 
pensioni, tema palgaaste sõltub kohast hierarhias, positsiooniga seotud 
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vastutusest ning ametniku sotsiaalsest staatusest, ametnikutöö on talle ainus 
või peamine elukutse, tal on ametialase karjääri võimalus vastavalt ametis 
oldud ajale või saavutustele, tema saavutuste üle otsustab tema vahetu 
ülemus, tal ei ole võimalust omandada oma ametikoht päriseks ja tema 
töövahendid ei kuulu talle, ametnikuna allub ta ühtsele rangele 
ametidistsipliinile ja kontrollile. 

 
Seadusetäht ja ülemuse sõna 
Kõige ülaltooduga seoses teeb Weber (2002a: 98) väga terase tähelepaneku. 

"Bürokraatlik domineerimine esineb puhtaimal kujul seal, kus valitseb 
ametnike ametissemääramise põhimõte. Ei ole valitud ametnike 
hierarhiat samas tähenduses, kui see on olemas määratud ametnike 
puhul: seal, kus ametnik võib nagu ta ülemuski nõuda valitavusele 
tuginedes oma õigust ning kus ta võimalused ei sõltu ülemuse 
hinnangust, ei saa distsipliin olla kuigi tugev". 

Distsipliin on igal juhul põhiline, Ordnung muss sein. Reeglipärasus ja 
juhikesksus on seejuures aga väga huvitaval kombel põimunud. Korrast tuleb 
kinni pidada, aga sõltuvus ülemuse tahtest peab samuti olema tagatud. 
Tasakaal seadusetähe ja ülemuse sõna vahel on bürokraatia puhul väga 
oluline dimensioon. Bürokraatia erinevates vormides võib see pealegi olla 
erinev. Kui Vana-Rooma riigi põhimõtteks oli, et valitseb seadus, siis Vana-
Hiina administratsioon lähtus sellest, et valitseb inimene. Kui rohkearvuline 
ametnike armee valitses provintse, siis imperaator valitses omakorda 
ametnikke. Kui võtta näiteks Vene bürokraatia, siis ajalooliselt on see 
kindlasti asiaatlik, kuigi mitte niisugusel klassikalisel kujul nagu Vana-
Hiinas. Kuni XVIII sajandini domineerisid Venemaal Bütsantsi ja tatari-
mongoli administratiivkultuuri jooned. Viimased omakorda esindasid 
vulgariseeritud varianti Hiina bürokraatiast. Nii et riigibürokraatia Hiina 
mudel jõudis Venemaale Kuldhordi vahendusel, nii nagu näiteks ka armastus 
sinise värvi vastu. Peeter I reformid lisasid sellesse omakorda veel tolle aja 
Euroopa absolutistliku valitsemiskorralduse elemente.  

Traditsioonid on äärmiselt visad kaduma. XX sajandi alguse Venemaa oli 
kahtlematult õigusriik, avalikku teenistust reguleeris seal kodanlise 
teenistuse seadus. Oma sisu poolest aga seadustas see tegelikult ülemuse 
omavoli ametnike suhtes. Nii võis ülemus selle seaduse kohaselt ametniku 
vallandada ilma põhjusi märkimata, kui ametnik ei suutnud ülemuse arvates 
täita oma kohustusi, ei olnud mingil põhjusel usaldusväärne või oli toime 
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pannud vääritu teo, mida ülemusel oli võimatu faktidega tõendada. Otsus oli 
lõplik, ei kuulunud edasikaebamisele ega järelevalve korras läbivaatamisele. 
Kuid kindlasti on ka halb seadus parem kui täielik seadusetus. Ülemuse 
isikuvõimu tähtsus kestab Vene bürokraatias jätkuvalt. Ka nõukogudeaegsel 
ametnikul oli komme minna kõigepealt ikka ülemuse käest küsima, enne kui 
midagi ette võtta. Kui ülemus ütles, et seekord tuleb toimida seaduse järgi, 
siis nii ametnik ka toimis. See tähendab, et seadus kehtis küll, kuid ainult 
siis, kui ülemus niimoodi ütles. Naiivne oleks arvata, et Eesti ametnikkond 
sellelaadsetest hoiakutest omal ajal puutumata jäi. Kuid erinevaid rõhuasetusi 
võib leida ka euroopaliku traditsiooni raamides. Nagu kultuuritüüpide 
peatükis järgnevalt näeme, kaldub Prantsuse administratsioon rohkem rõhku 
panema ametivõimu kasutamisele, Saksa oma aga pigem väga detailsetele 
eeskirjadele. 

 
Bürokraatia kriitika 

Kriitika bürokraatia kui spetsiifilise organisatsioonitüübi aadressil on 
erinevatel autoritel üsnagi samalaadne ja kipub raamatust raamatusse 
korduma. Ingliskeelsetes ja inglise keelest tõlgitud väljaannetes ei tehta 
sageli ka vahet bürokraatia ja bürokratismi kritiseerimise vahel. Toome 
taolisest kriitikast ühe küllalt tüüpilise näite (Hess, Markson, Stein 2000: 67). 

"Weber kirjeldas bürokraatiat raudpuurina, milles inimesed tunnevad 
end ratsionaalsete, umbisikuliste korralduste vangistuses, mille üle 
neil puudub igasugune kontroll ja mis välistab paindlikkuse ja 
võimalused muutusteks. Kuigi bürokraatia formaalne struktuur on 
umbisikuline, ei realiseeru ratsionaalsus ja distsipliin kunagi 
täielikult". 

Ei realiseeru küll, kuid miski pole ju täiuslik. Weber oma käsitluses vaatleski 
sedalaadi organisatsiooni nn puhta tüübi või ideaalmudeli seisukohalt. Ideaal 
on see, millele me lõputult läheneme, kuid mille teostamist on reaalselt 
organisatsioonilt vist asjatu oodata. Mis "vangistusse" puutub, siis lähtuvad 
kriitikud siin sellise hästi intelligentse ja innovaatilise, lõputult uusi ideid 
genereeriva indiviidi muredest, kellel on bürokraatlikes raamides väga paha 
olla. Samas aga on paljude jaoks see süsteem igati sobilik, hea ja turvaline. 
Erinevad organisatsioonitüübid eeldavad ju erinevat tüüpi inimesi ja erinevat 
tüüpi inimesed tunnevad end hästi erinevat tüüpi organisatsioonides. Olgu 
siin meenutatud kasvõi tuntud Eesti teleajakirjanikku Richard Tonti, kes ühes 
2002. aasta novembrikuises "Tondijuttude" saates mingit militaarset teemat 
arendades seletas muu hulgas, miks talle meeldib kord ja süsteem. 
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Küsimusele, miks ta korda armastab, vastas Tont: "Ma ei saa asjadest muidu 
aru ju!" Bürokraatia ongi nende jaoks, kes ei saa muidu aru. See kehtib nii 
süsteemi sees, organisatsiooni oma liikmete kohta, kes ilma ettekirjutusteta ei 
tea, ei saa, ei oska, ei julge. Selged raamid annavad neile tarvilikku tuge. See 
kehtib ka kodanike kohta, keda bürokraatia teenindab ja kehtestatud reeglite 
eiramise eest nuhtleb. Nii et igal asjal on oma koht ja iga asi olgu omal 
kohal, inimesed kaasa arvatud.  

Väärib tähelepanu, et inimene, kes Weberit on lugenud, kirjutab bürokraatia 
raudse puuri kohta sootuks teises tähenduses (Lipping 2002: ix): "[…] 
Erinevalt paljudest hilisematest apologeetidest polnud Weberi liberalism ei 
ennastimetlev ega tuleviku suhtes optimistlik; seda kummitas terav 
saatusmääratuse tunnetus, mille kõige jõulisemaks kujutluseks on raudpuur    
– maailm, kus võimutseb ratsionaliseerumise loogika ning kus moraalne 
vastutus asendub vahendite kalkuleerimisega etteantud eesmärkide efektiivse 
teostamise nimel". Just seda Weber ei tahtnuks. 

Warren Bennis (1966) on omal ajal kogunud ja üles lugenud terve rea 
bürokraatliku organisatsiooni kohta käivaid etteheiteid: 

• bürokraatia ei võimalda indiviidi arengut, takistab täisväärtusliku isiksuse 
väljakujunemist; 

• bürokraatia arendab konformsust ja grupimõtlemist; 
• bürokraatia ei arvesta inimestevahelisi suhteid, mitteformaalse 

organisatsiooni olemasolu, ei suuda adekvaatselt reageerida probleemi-
dele, ettenägematutele asjaoludele, muutustele tegevuskeskkonnas; 

• bürokraatlikud kontrollisüsteemid on ebaefektiivsed ja lootusetult 
vananenud; 

• bürokraatial ei ole vahendeid staatuslike erinevuste ja funktsionaalsete 
gruppide vahel tekkivate konfliktide ületamiseks; 

• bürokraatlik hierarhia moonutab kommunikatsiooni ja tõkestab 
innovaatilisi ideid; 

• bürokraatlik süsteem ei kasuta töötajate kogu potentsiaali, kuna valitseb 
usaldamatus ja hirm karistuste ees; 

• bürokraatia ei suuda omaks võtta uut tehnoloogiat ega sinna tööle asuvaid 
intellektuaale; 

• bürokraatia moonutab isiksuse struktuuri sel määral, et normaalsest 
inimesest saab hall, igav organisatsiooni-inimene. 
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Kõigi nende etteheidete mõte on üks: süsteem, mis tekkis industriaalajastuga 
ja oli kohane masinalise suurtootmise haldamiseks, ei sobi enam 
industriaalajastu järgsesse aega. Tänapäeval, infoühiskonnas oleks vaja 
midagi muud. Aeg on tõepoolest edasi läinud, Weberi surmastki möödub 
juba 85 aastat. See peab paika. Mis aga ei pea paika, on loetletud kriitiliste 
märkust põhjal tehtud Bennise järeldus bürokraatia peatse lõpu, 
väljasuremise kohta. Möödas on sellest järeldusest juba neli aastakümmet. 
Maailm on tõepoolest paljugi muutunud. Kuid kirjalikul asjaajamisel 
põhinev haldus on täies elujõus ka infotehnoloogia tormilise edenemise 
ajastul. Koos kõige sellest tulenevaga. Sellelaadsed "imed" ei juhtu reeglina 
niisama, neil on enamasti mingi põhjus. 

 

Bürokraatia ja demokraatia 
President Lennart Meri on kord öelnud, et ilma bürokraatiata ei ole 
demokraatiat. Lausung, mis näikse olevat ülaltoodud kriitiliste märkustega 
teravas vastuolus. Kui jätta Weberi kontseptuaalne demokraatia-käsitlus 
kõrvale ja vaadata lihtsalt bürokraatia ideaalmudeli 
demokraatlikkust/ebademokraatlikkust, siis näeme aga, et president Meril oli 
õigus. Weber (2002a: 102–103) kirjutab: "Bürokraatlik domineerimine 
tähendab sotsiaalses plaanis üldiselt: 

1. Tendentsi nivelleerumisele, mis võimaldab värvata spetsialiste 
erialaselt kõige kvalifitseeritumate hulgast. 

2. Tendentsi pikaajalisele erialasele koolitusele, mis kestab tihti peaaegu 
kolmekümnenda eluaastani. 

3. Formalistlikku isikupäratust: sine ira et studio, ilma viha ja kireta ja 
seetõttu ilma armastuse ja entusiasmita, lähtudes lihtsalt kohustuse 
mõistest; ideaalne ametnik toimib isikut arvestamata, kohtleb ühtviisi 
kõiki, kes on samasuguses olukorras". 

Selle järgi tuleb välja, et bürokraatia areng soodustas ühiskonna 
demokratiseerumist, kuna tähtsaks muutus ametialane kompetentsus, mitte 
kõrge sünnipära või rahakoti paksus. Bürokraatia ja demokraatia seos 
avaldus ka selles, et kindlatel reeglitel põhinev asjaajamise kord vähendas 
võimalusi ametnike omavoliks, tegutsemiseks oma suva kohaselt või siis 
sõltuvalt kodaniku poolt pakutava meelehea suurusest. Ametnik, kes tegutseb 
isikut arvestamata, formaalselt võrdselt igaühe suhtes, tegutseb sügavalt 
demokraatlikult. Kui kõik reeglid, otsused ja määrused on kirjalikult 
vormistatud, siis on need põhimõtteliselt kõigile ühtviisi kättesaadavad. 
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Seega saab igaüks kontrollida, kas temaga on toimitud seaduspäraselt. Nii 
luuakse alus asjaajamise transparentsuseks ehk läbipaistvuseks, mida 
õigustatult peetakse demokraatliku riigiaparaadi üheks tähtsamaks tunnuseks. 
Ametnike vastutust oma tegude eest suurendab ka kõigi otsuste 
dokumenteerimine. 

Bürokraatliku süsteemi demokraatlike joonte hulka kuulub samuti ametnike 
isiklik vabadus ja autonoomia, nende sõltuvus mitte ülemuse 
heatahtlikkusest, vaid ainult seadusest ja kehtivatest ettekirjutustest. 
Bürokraatlikus organisatsioonis ongi tähtis mitte see, kes konkreetselt on 
ülemus, kas ta on hea või halb inimene ning mis tujus ta täna juhtub olema, 
vaid pigem see, et keegi on lihtsalt ülemuse rollis ja keegi teine on alluva 
rollis. Ülemuse roll näeb ette korralduste andmist ja nende täitmise kontrolli, 
alluva roll aga korralduste täitmist ja täitmisest ettekandmist. Selles ei ole 
midagi isiklikku. Kui ülemus vahetub, ei muutu alluva elus sellest suurt 
midagi. Täidetavad funktsioonid jäävad ju samaks. Selles on bürokraatliku 
organisatsiooni üks tugev külg – organisatsioon  säilitab oma 
funktsionaalsuse ka isikkooseisu vahetumise korral. 

Kindlad reeglid ja täpsed ettekirjutused on juhtimise seisukohast suureks 
kergenduseks, kuna vähendavad vajadust vahetu juhtimise järele. Iga 
konkreetse kaasuse puhul ei pea juht alluvaid ikka ja jälle isiklikult 
instrueerima, kuidas antud juhul tegutseda, selle jaoks ongi reeglid ja 
ettekirjutused. Tuleb tegutseda nii, nagu eeskiri või määrustik ütleb. Ülemus 
sekkub ainult erakorralistel juhtudel, siis kui on toimunud mõni katastroof 
või on saavutatud ennekuulmatut edu või siis on päevakorda tõusnud 
organisatsiooni enese saneerimine ja rekonstrueerimine. Tavaolukorras (loe: 
lihtsas ja stabiilses keskkonnas) aga annab reeglistatud organisatsioon 
regulaarselt tulemit mitte ainult vahetu juhtimise all. 

Bürokraatliku organisatsiooni tugevaks küljeks on ka koolituse ja 
ametinõuete otsene seos. Kui ametikohale nimetatakse ainult ametialase 
kompetentsuse alusel, siis tõelise (loe: ideaalse) bürokraatia korral on 
välistatud võimalus, et keegi saab, näiteks, ministeeriumi osakonnajuhatajaks 
ainult tänu sellele, et ta on õiges, st parasjagu võimulolevas poliitilises 
parteis, kuulub peaministriga samasse üliõpilasseltsi või on mõne 
kabinetiministri õetütre klassivend. Põhimõte, et tööle tullakse tööd tegema, 
mitte ametit õppima, on läbinisti bürokraatlik, kuid üldsegi mitte halb. 
Ametialane väljaõpe on igal juhul paratamatu, kuna seadusi, määrusi, 
ettekirjutusi on palju ja tuleb järjest juurde. Bürokraatia puhul aga eelneb 
väljaõpe ametisse nimetamisele, mitte ei järgne sellele. Sama kehtib ka 
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ametialase edutamise puhul: keerukamate ja vastutusrikkamate ametiülesan-
netega toimetulekuks vajalikud teadmised ja oskused omandatakse enne, 
mitte pärast kõrgemale ametikohale asumist. 

Üks oluline moment on siin kindlasti veel. Kuna Weberi lähtekohaks oli 
legitiimsus, mitte võim, siis loomulikult ei konstrueerinud ta oma bürokraatia 
mudelisse sellist mõõdet kui poliitika. Weberlik bürokraatia on apoliitiline. 
Poliitilist neutraalsust ja lojaalsust igale seaduslikule võimule peetaksegi 
professionaalse bürokraatia üheks tunnusjooneks. See ei tähenda, et 
bürokraatia ei osaleks poliitika väljatöötamise ja elluviimise protsessis. 
Vastupidi, just ametnikkond töötab poliitikute jaoks välja eelnõusid ja viib 
ellu poliitikute tehtud otsuseid. "See oli poliitiline otsus," ütleb ametnik, kui 
ta oma valdkonna spetsialistina ülalt tulnud korraldusega  nõus ei ole. 
Poliitiline tähendab siin omapoolset hinnangut ja väljendab ka vastavat 
suhtumist. Ütleb küll, aga viib ikka ellu. Selleks ta ametnik ongi. Seeläbi 
osalevad ametnikud keskkonna-, julgeoleku-, haridus-, sotsiaalpoliitikas jne. 
Kuid professionaalne bürokraatia ei osale poliitilistes mängudes, mille 
eesmärgiks on võimusuhete väljakujunenud tasakaalu kõigutamine. Ka selles 
on ühiskonna demokraatlikkuse üks olulisi garantiisid. 

Poliitika on küsimus huvidest ja peamine huvi on mõistagi võim. Huvide 
teostamise vahendiks on poliitiline tahe. Kui bürokraatia tegevus on rangelt 
reglementeeritud, siis ei ole poliitilisel tahtel muud võimalust sekkuda 
bürokraatliku aparaadi tegevusse kui ainuüksi legaalsel teel, seadusandlikult 
uusi norme ja protseduurireegleid kehtestades. Teisalt eeldab see, et ka 
bürokraatial ei ole talle reeglitega ettekirjutatud rollist hälbivaid huve ja ta ei 
otsi nende teostamiseks mingeid oma vahendeid. Weberi (ideaal)bürokraatia 
ei osale poliitikute võimumängudes ega mängi ise aparaadimänge poliitikute 
vastu. 

And last but not least. Bürokraatlik organisatsioon on oma liikmete jaoks 
lihtsalt mugav. Kui iga elujuhtumi kohta on täpne ettekirjutus, siis ainus, 
mida ametnikult nõutakse, on seda ettekirjutust tunda ja täita. Kõik muu on 
tippbürokraatide ja poliitikute mure. Ja ka nende vastutus. 

 
Bürokratism 

Kirjeldatu on ühe organisatsioonitüübi ideaalne mudel. Tegelikkuses algavad 
raskused lihtsast küsimusest: kas põhimõtteliselt on üldse võimalik kõiki 
elujuhtumeid ette näha ja nende kohta ettekirjutusi kehtestada? Kas 
määrustik suudab ette näha kõike, mis võib üldse juhtuda? Aga mis siis, kui 
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olukord on ettearvamatu ja kokku tuleb puutuda kaasustega, mille kohta 
tegevusjuhend puudub? On alust arvata, et sel juhul hakkab bürokraatlik 
organisatsioon puksima ja muutub tegevusvõimetuks. Uute ettekirjutuste 
koostamine võtab ju aega ja vahepeal jõuab olukord veel ning veel kord 
muutuda. Ka uued eeskirjad on seetõttu juba eos vananenud. Dünaamilises, 
kiiresti muutuvas keskkonnas osutub bürokraatia enamasti ebafunktsionaal-
selt kohmakaks ja paindumatuks. 

Kui igast sammust jääb kirjalik jälg, siis teeb see ametniku üsnagi 
ettevaatlikuks. Ta püüab otsustamist igaks juhuks vältida, sest kes ei otsusta, 
see ka ei vastuta. Lahendamiseks saadud paber saadetakse lõputule 
kooskõlastamisringile, et võimaliku läbikukkumise korral oleks viidata 
võimalikult suurele hulgale kaasvastutajatele. Nii tekitavad ametnikud ise 
üksteisele üha rohkem ja rohkem tööd, paberite hulk aina kasvab, kodanikke 
aga suunatakse ringiratast ühe lauaülema juurest teise juurde. 

Samas muutub ka kehtiv protseduur üha rafineeritumaks ja keerukamaks. 
Selles orienteerumiseks peab olema tõeline professionaal. Üha vähemaks 
jääb võimalus, et reakodanik teab, kuidas tal tuleks oma asja ajada, järjest 
suurem on kodaniku sõltuvus ametnikust, järjest võimatum on kõrvalseisjal 
bürokraatliku aparaadi tegevuses orienteeruda ja selle efektiivsust hinnata. 
Rääkimata juba täitevaparaadi tegevuse kontrollimisest. Kui töö on 
keerukam, siis pikeneb paratamatult ka ametnike väljaõppeks kuluv aeg ning 
ametnike koolitus läheb üha kallimaks. 

Kui kirjatöö maht kasvab, on vaja ka rohkem selle töö tegijaid. 
Haldusaparaat hakkab jõudsasti kosuma. Heaks näiteks selle kohta on Bosnia 
ja Hertsegoviina, kus 65% 2004. aasta riigieelarve kuludest läks 
administratiivaparaadi ülalpidamiseks ning vaid 35% kodanikele avaliku 
teenuse osutamiseks (Euronews, 3.12.2004). Ametnikud kindlustavad 
peaasjalikult vaid iseenese olemasolu. Juhtimisulatus elik alluvate arv ühe 
ülemuse kohta ei saa samuti olla lõputult suur, järelevalve nende tegevuse üle 
jääks siis liialt nõrgaks. Seega tuleb suurendada ka juhtimistasemete arvu, 
lisada bürokraatlikule püramiidile uusi korruseid. Siis on ülemusi rohkem ja 
alluvaid tuleb iga juhi kohta vähem. Põhimõte aga jääb seejuures samaks: 
mida korrus ülespoole, seda vähem ülemusi seal istub, kuid seda rohkem on 
neil see-eest võimu ja soodustusi. Kõikmõeldavate paberite liikumistee aga 
aina pikeneb ja pikeneb. Ning nende liikumiseks kuluv aeg samuti. 

Kui ametialased suhted on formaliseeritud ja omavahel suhtlevad mitte lihast 
ja luust inimesed, vaid ametipositsioonid ja -rollid, siis toob see paratamatult 
kaasa ka ametnike omavahelise võõrandumise. Positsioon ja staatus 
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hakkavad mõjutama inimeste omavahelisi suhteid. Küsimus on mitte ainult 
inimsuhetes, vaid ka organisatsiooni funktsionaalses efektiivsuses. Kuna 
tegemist on püramiidilaadse struktuuriga, siis toimub infovahetus põhiliselt 
vertikaalselt. Praktikas tähendab see, et kui üks osakond vajab teise käest 
oma tegevuse huvides mingit informatsiooni, siis pöördub see mitte otse 
asjaomase osakonna, vaid kõrgema juhtimistaseme poole, st kellegi ülemuse 
poole, kes kureerib mõlemat kõnealust osakonda. Kui taotlus loetakse 
õigustatuks, pöördub see ühine ülemus nüüd juba oma nimel alluva osakonna 
poole, nõuab sealt vajaliku info välja ja saadab taotluse algatanud 
osakonnale. Enne veel vaatab läbi ja teeb vajalikke korrektiive. Püramiid 
töötab üle oma tipu. Et kontroll veelgi tugevam oleks, on mõnedes 
bürokraatlikes organisatsioonides erinevate osakondade omavaheline 
läbikäimine ka füüsiliselt tõkestatud. Iga töötaja pääseb oma magnetkaardiga 
ainult oma osakonda või oma tuppa. 
Bürokraatliku ideaali teostamisega kaasneda võivaid väärastumisi on teisigi. 
Igal ratsionaalsel ideel on kalduvus absolutiseerumise ja hüpertrofeerumise 
korral muutuda iseenese vastandiks, igat asja võib välja arendada ad 
absurdum. Osalt on väärarengute võimalus sellesse mudelisse sisse 
programmeeritud, osalt tulenevad inimtegurist, ametnikust endast, kes ei pea 
mitte alati olema sama ratsionaalne kui mudeli aluseks olevad põhimõtted. 
Või ka vastupidi – on piisavalt ratsionaalne, et püüda süsteemi üle kavaldada. 

 
Hinnang bürokraatiale 
Bürokraatia puhul on tegemist kirjatööga, mida tehakse laua taga istudes. Ka 
prantsuskeelse bureau algne vorm oli byrra, mis Vanas-Roomas tähistas 
kirjutuslauale laotatud lõuendit (vrd kalevi alla panna, st mitte lahendada). 
Sealt kandus see üle lauale endale ja edasi kogu toale, kus see laud seisis. Nii 
tuligi käibele büroo, mis meie oludes on sagedamini küll kantselei või 
kontor. 

Kirjalikku asjaajamist on mitte ainult riigiasutustes või laiemalt võttes 
avalikus sektoris, ilma selleta ei funktsioneeri ei pangad, hulgifirmad, 
kindlustusseltsid, mitte ükski tänapäeva organisatsioon, vaatamata oma 
sektoriaalsele kuuluvusele. Selleks et asjaajamine toimiks, on tarvilikud kaks 
eeldust: asjaajamise kord, mille alusel see kõik toimub, ja inimesed, kes 
sellega professionaalselt tegelevad. Mõlemad kuuluvad bürokraatia 
mõistesse.  
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Kui asjaajamist ja sellega tegelevaid inimesi on palju, tuleb paratamatult ära 
jagada, kes millega tegeleb. Tekib tööjaotus ja sellele vastav 
organisatsiooniline struktuur. Määratakse kindlaks iga töötaja ametialased 
kohustused ja õigused, tema ametivõimu piirid ning protseduurireeglid – kes 
otsustab, kes kooskõlastab, kes kirjutab alla. Enamiku organisatsioonide 
puhul on pealegi tegemist mitte kahe-, vaid kolmemõõtmelise struktuuriga, 
nad ei tegutse mitte tasapindselt, vaid ruumiliselt. Sellest tulenevalt on igal 
neist mitte ainult pikkus ja laius, vaid ka kõrgus, st teatav arv 
juhtimistasemeid, mille vahel jagunevad kõik loodud ja loodavad 
ametikohad. Kõrgemate ja madalamate juhtimistasemete vahel kujunevad 
käsuliinid, mida mööda kulgevad korraldused ja aruanded täitmise kohta. 
Bürokraatia mõistesse kuulub ka sel viisil kujunev ametikohtade hierarhia.  

Ideaali tegelikus elus kindlasti ei ole. Ei ole ka Weberi ideaalbürokraatiat. 
Kuid ühegi nähtuse puhul ei tasu absolutiseerida mõnda selle üksikut külge. 
Peamiselt bürokraatliku organisatsiooni negatiivseid külgi, seega tegelikult 
mitte bürokraatiat, vaid bürokratismi kritiseerivate käsitluste puhul on alati 
otstarbekas küsida: kas kõnealune organisatsioon ongi siis ainult selline? Kas 
see ongi selle organisatsiooni põhiolemus? Ja midagi funktsionaalset seal ei 
olegi? Miks seda siis üldse peetakse? Kas tõesti makstakse bürokraatidele 
palka ainult valitsejate rumalusest? Vahest on bürokraatia oma põhiolemuselt 
siiski midagi üsna sihipärast, enamgi veel – midagi niisugust, mis on 
ühiskonna kui terviku ladusa funktsioneerimise seisukohalt lausa 
paratamatu? Sama paratamatu kui 100 aastat tagasi?  

Veelgi lihtsam on meil oma isiklikku seisukohta kujundada, kui arutleda 
mitte üldiselt, vaid konkreetselt. Tegelikus elus on meil ju mitte mingi 
abstraktne ametnik-bürokraat, vaid vägagi reaalne migratsiooni-, politsei-, 
tolli-, maksu-, kohtu-, vanglaametnik. Ilma nendeta ei saa hakkama ükski riik 
maailmas. Panga- ja kindlustusametnikest rääkimata. 
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3. Organisatsioon ettearvamatus keskkonnas 
 

Organisatsiooni sise- ja väliskeskkond 
Vaadeldes eespool organisatsiooni avatud süsteemina, rõhutasime 
tegevuskeskkonna mitmeplaanilist mõju organisatsiooni toimimisele. 
Tegevuskeskkonna all peetakse silmas tingimusi, milles organisatsioonil 
tuleb tegutseda, erinevaid seda ümbritseva väliskeskkonna tegureid. Selle 
kõrval võib rääkida ka organisatsiooni sisekeskkonnast (vt joonis 5). Siingi 
on palju erinevaid tegureid, mis annavad igale organisatsioonile sellele 
ainuomase, kordumatu näo ning mõjutavad suuremal või vähemal määral 
organisatsiooni tegevuse tulemuslikkust. Olulisemateks sisekeskkonna 
teguriteks tuleb kindlasti pidada organisatsiooni struktuuri ja selles 
organisatsioonis domineerivat kultuuri. Seejuures on nimetatud omavahel 
tihedas seoses ja vastastikuses toimes. Nii annab struktuur ametipositsiooni 
ja sellega kaasneva ametivõimu. Kuidas seda võimu aga kasutama hakatakse, 
sõltub omaksvõetud väärtustest, väljakujunenud tavadest ja normidest, 
organisatsioonikultuurist. Võimu ja vaimu teemadel peatume lähemalt 
organisatsioonikultuuri ja võimusuhete peatükkides. Siinkohal aga 
keskendume organisatsiooni tegevuskeskkonnale. Organisatsiooni 
väliskeskkonnas omakorda on kombeks eristada makro- ja mikrokeskkonda.  
 

    Struktuur  Võim 
 

  Sisekeskkond     

     
Kultuur 

  
Vaim 

Keskkond       

    Makro- 
keskkond 

  

  Väliskeskkond     

    Mikro- 
keskkond 

  

 
Joonis 5. Organisatsiooni sise- ja väliskeskkond 
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Makro- ja mikrokeskkond 

Eristamise aluseks on tinglikult see, kas organisatsioon puutub nimetatud 
keskkonnateguritega vahetult kokku või siis on nende toime 
organisatsioonile kaudne ja vahendatud. Kui tegevuskeskkonna all 
mõeldakse neid tegureid, mis toimivad väljaspool organisatsiooni ja 
avaldavad sellele või selle alasüsteemidele ja struktuuriüksustele mõju, siis 
organisatsiooni makrokeskkonna all peetakse silmas üldisi majanduslikke, 
poliitilisi, õiguslikke, sotsiaalkultuurilisi tingimusi ning kohalikke ja 
rahvusvahelisi arengutrende. Makrokeskkonna hulka loetakse: 

• ülemaailmsed, globaalsed arengusuunad, sellised tänapäeva trendid nagu 
(Eestit eriti tugevasti mõjutav) Euroopa Liidu laienemine, samuti 
looduskeskkonna senisest suurem tähtsustumine, tipptehnoloogia 
(infotehnoloogia, materjalitehnoloogia, geenitehnoloogia) kiirenev areng, 
töö ja kapitali vahelise seose nõrgenemine ning töö koguhulga 
vähenemine maailmas; 

• rahvusliku koguprodukti kasv, riigieelarve laekumised, avaliku sektori 
finantseerimine, pankade krediidipoliitika, keskmise ja minimaalpalga 
tase, inflatsioon; 

• elanikkonna kultuuritase, kvalifitseeritud töötajate saadavus tööjõuturul, 
demograafiline situatsioon ja tööjõulise elanikkonna osakaal rahvastikus, 
ühiskonnas domineerivad väärtused ja normid, töömoraal ja ärieetika; 

• seadusloome ja kehtiv õigus, sellega seotud piirangud, soodustused, 
subsiidiumid, riigi maksupoliitika ja selle muutumine; 

• tegevusvaldkonna üldine tehnoloogiline tase.  
Organisatsiooni mikrokeskkonna olulisemaid tegureid kujutab joonis 6. 
Tegurite hulka, mis organisatsiooni vahetult ja igapäevaselt mõjutavad,  
kuuluvad: 

• tarnijad, kellest sõltub organisatsiooni põhitegevuseks vajalike 
materjalide, toorme kvaliteet, hind, tarnegraafikutest kinnipidamine; 

• tarbijad, kelle mingite vajaduste rahuldamiseks on organisatsioon loodud, 
nende nõudlikkuse kasv ja tarbimiseelistuste muutumine; 

• konkurendid, kes püüavad rahuldada sama sihtgrupi samu vajadusi, 
organisatsiooni kliente üle lüüa ja kinnistada, muuta oma püsiklientideks; 

• liitlased ja partnerid, kellega organisatsioon arendab koostööd kas lepingu 
alusel või kahasse loodud ühisettevõtte raames; 
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• regulaatorid, kelle hulka kuuluvad nii riiklikud järelevalveorganid 
(töökaitse, tervisekaitse, tarbijakaitse, keskkonnakaitse jt) kui 
ühiskondlikud organisatsioonid (tarbijakaitse selts, Greenpeace jt). 

 
  Konkurendid  

   

 

Regulaatorid 

 

 Tarnijad Organisatsioon        Tarbijad 

   
 

 
 

 

  Partnerid   
 

Joonis 6. Organisatsiooni mikrokeskkond 

 

Tegevuskeskkonna keerukus ja muutlikkus 
Organisatsioonidel tuleb tänapäeval tegutseda üpriski keerukas, 
komplitseeritud maailmas. Tegevuskeskkonna keerukus tuleneb ühelt poolt 
sellest, et nii mikro- kui makrokeskkonna tegureid, mis võivad 
organisatsiooni mõjutada, on üha rohkem, ja teiselt poolt sellest, et need 
tegurid pärinevad erinevatest valdkondadest ning on omavahel vägagi 
erinevad. See muudab kõigi nende jälgimise, analüüsi ja arvessevõtmise 
organisatsiooni jaoks keeruliseks, aja- ja töömahukaks. Kuid tegelema 
sellega peab, sest nende seas peituvad organisatsiooni jaoks nii tõsised ohud 
kui ka ootamatud võimalused. Samas on kõik need tegurid lõputus 
muutumises, nende arengusuund ja -tempo vahelduvad, tegevuskeskkond on 
muutlik, dünaamiline.  

Keerukus ja muutlikkus on organisatsiooni tegevuskeskkonna 
põhiomadused.  

• Tegevuskeskkonna keerukus (komplitseeritus) on ühelt poolt 
organisatsiooni jaoks kriitilise tähtsusega keskkonnategurite hulk, st 
selliste keskkonnategurite hulk, mis võivad organisatsiooni toimimist 
oluliselt mõjutada, ja teiselt poolt nende tegurite omavaheline erinevus, 
pärinemine erinevatest valdkondadest. 

• Tegevuskeskkonna muutlikkus (dünaamilisus) on keskkonnategurite 
üldine muutumine ajas ning nende muutuste tempo, kiirus. 
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Aeg, informatsioon, määramatus 
Keerukus ja muutlikkus on organisatsiooni tegevuskeskkonna erinevad 
dimensioonid, kuid tegelikus elus mõjutavad need organisatsiooni 
üheaegselt, koosmõjus. Ja just tegurite koosmõju on see, mis paneb kõik 
organisatsioonid rohkem või vähem keerukasse olukorda. Kui 
organisatsiooni tegevuse suhtes olulisi tegureid ei ole palju ning needki ei ole 
kuigivõrd muutlikud, siis on olukord rahulik, kogu vajalik teave on 
kättesaadav ja selle analüüsimiseks ning asjakohaste juhtimisotsuste 
tegemiseks jääb piisavalt aega (vt joonis 7).  
 
      Kõrge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Madal 
 

   Madal            Kõrge 
Muutuste intensiivsus 

 
Joonis 7. Tegevuskeskkonna keerukus ja muutlikkus 

Taolises lihtsas ja stabiilses keskkonnas õigustab end igati eespool 
kirjeldatud bürokraatlik struktuur. Teine võimalus on see, et keskkond on 
suhteliselt keerukas, kuid rahulik, stabiilne. Siis tegeleb organisatsioon 
vajaliku informatsiooni hankimisega, saab seda üha enam ja enam ning 

Muutujaid palju,              
aega palju 

Muutujaid palju,               
aega vähe 

Muutujaid vähe,              
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muudkui analüüsib, analüüsib ja analüüsib. Kui aga tegureid on vähe ja kuigi 
need on rahutud, muutlikud, siis võib piisava pingutuse korral neile siiski 
jälile saada ja asjakohased otsused edukalt ära teha. Kõige raskem aga on 
olukord siis, kui keerukus ja muutlikkus kokku satuvad, kui kriitiliselt olulisi 
tegureid on palju ja nende muutlikkus on kõrge. Siis võib juhtuda, et eluliselt 
tähtsaid otsuseid tuleb teha mitte asjakohase informatsiooni, vaid sisetunde, 
intuitsiooni alusel. 

Nagu näeme, kujuneb siin võtmeküsimuseks aeg, mis organisatsioonil jääb 
keskkonnatingimuste kohta järelduste tegemiseks. Kui peaks juhtuma nii, et 
seda on ülearugi, siis ähvardab organisatsiooni infouputus (vt joonis 8). 
Teavet on palju ja tuleb aina juurde. Mis on sellest oluline ja mis 
teisejärguline? Mis on see, mille alusel tuleks teha strateegilised, 
põhimõttelised ja pikaajalised otsused? Mitte alati ei ole lihtne neis asjades 
vahet teha. 

 
      Kõrge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Madal 
 

   Madal            Kõrge 
Muutuste intensiivsus 

Joonis 8. Tegevuskeskkond ja informatsioon 

Infouputus Pole teada, millist infot 
oleks üldse vaja 
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Kui aga aega on sedavõrd ebapiisavalt, et vähestegi tuntud tegurite kohta 
midagi järeldada? Siis on organisatsioon paratamatult infonappuses. Kuid 
võib juhtuda ka nii, et organisatsioon ei orienteeru üldse olukorras, ei tea 
isegi seda, mis oleks see vajalik teave, mille põhjal põhimõttelisi otsuseid 
teha. Tänapäeval on see paraku üha sagenev olukord. 

Neis tingimustes on organisatsioonide tegevust üha suuremal määral 
mõjutavaks teguriks määramatus, milles neil tuleb tegutseda, määramatus 
kui vahe neile vajaliku informatsiooni ja kättesaadava informatsiooni vahel 
(vt joonis 9). Määramatus ongi defineeritav kui tegevuskeskkonna keerukuse 
ja muutlikkuse funktsioon5.  

 
      Kõrge 
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   Madal            Kõrge 
Muutuste intensiivsus 

 
Joonis 9. Määramatus kui tegevuskeskkonna keerukuse ja muutlikkuse funktsioon 
 

                                                        
5 Funktsioon kui objektiivne kaassõltuvus, näiteks: haridus kui kultuuri funktsioon. 

Määramatus              
keskmine 

Määramatus            
kõrge 

Määramatus                   
madal 

Määramatus                
keskmine 

K
ee

ru
ku

se
 a

st
e 



 55

Tegevuskeskkonna omaduste muutumine ajas 

Teoreetikud väidavad, et organisatsioonide tegevuskeskkond muutub aja 
jooksul üha keerukamaks ja muutlikumaks (Santalainen, Huttunen 1993). 
Aastakümneid tagasi oli kuldne ajastu, mil tänane päev oli sama kui eilne ja 
järgmine aasta pea sama kui praegune. Planeerida oli väga lihtne, selle aasta 
näitajatele tuli vaid pisut juurde lisada. Areng oli tollal lineaarne, 
sirgjooneline, järjepidev. Seosed olid järgitavad, oli täiesti ilmne, mis on 
põhjus ja mis on tagajärg.  
Mingist hetkest alates, see olevat juhtunud 1960ndatel, muutus areng aga 
spiraalseks, selles ilmnesid järsud tõusud ja mõõnad (vt joonis 10). Kuid ka 
neis tingimustes oli juhtimine veel võimalik, strateegiline juhtimine kaasa 
arvatud. Kõige aluseks sai juhtide oskus ära arvata, kus hetkel ollakse, kas 
laineharjal, millele saab järgneda vaid järsk langus, mõõn, kriis ja 
depressioon, või siis laine põhjas, nii et hullemaks enam minna ei saa ja 
järgnema lihtsalt peab uus tõus. Püüti ette näha erinevaid võimalikke 
stsenaariume ja teha selle alusel plaane edaspidiseks.  

 
 
 

    
   

     
     

 
 

             Aeg 
 
 

 Pidev protsess Spiraalne 
protsess 

Katkendlik, plahvatuslik 
protsess 

Keskkonna 
areng: 

lineaarne, 
ennustatav, 
pidev 

dünaamiline, 
pidev 

mittelineaarne, turbulentne, 
keeriseline, fragmentaarne, 
ettearvamatu 

 
Joonis 10. Tegevuskeskkonna muutumine ajas 

 
Alates 1980ndatest aastatest muutus areng aga ettearvamatuks, keeriseliseks 
ja turbulentseks. Kadus ära järjepidevus, võimatu on mõista, mis on mille 
tagajärg. Millestki tekib midagi, mõjutab meid ja kaob taas. Selle kõrval ja 
selle asemel ilmnevad nähtused, millel pole toimunuga mingit nähtavat seost. 
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Maailm muutub üha kaootilisemaks. Määramatus on suur. Võimalik 
strateegia neis tingimustes on olla valmis halvimaks, säästa ressursse n-ö 
igaks juhuks, keskkonnatingimuste ootamatu halvenemise puhuks. Head ja 
rahulikud ajad ei tule enam tagasi. 

 
Turbulentse keskkonna mõju organisatsioonile 

Ettearvamatu, keeriseline keskkond tähendab organisatsiooni jaoks 
varasemaga võrreldes oluliselt ebasoodsamat olukorda: 

• kasvab sündmuste ja nähtuste uudsus, varasemast kogemusest on järjest 
vähem kasu; 

• kasvab tegevuskeskkonna muutumise kiirus, mis nõuab senisest kiiremat 
informatsiooni hankimist ja töötlemist; 

• sündmused, nähtused, arengud toimuvad ettearvamatult, nende mõju 
ulatub kaugemale kui varem ning nende tagajärgi on raskem ette näha; 

• kasvab keskkonna surve, mis omakorda nõuab organisatsioonilt 
täiendavaid kulutusi rahas, tööjõus ja -ajas; 

• oluliselt nõrgeneb kontroll tegevuskeskkonnas toimuvate protsesside üle. 
Kuna ettearvamatus keskkonnas toimuvad äkilised, üllatuslikud arengud, siis 
sageneb olukord, kus organisatsiooni juhid: 

• ei saa kätte vajalikku informatsiooni või isegi ei tea, mille kohta tuleks 
informatsiooni otsida; 

• ei saa aru seostest ja põhjustest, ei oska ette näha toimuvate sündmuste ja 
algatatavate tegevuste võimalikke tagajärgi; 

• ei suuda mõtestada keskkonnast tulevaid signaale, omistada neile 
tähendust (mida see või teine nähtus võib meile kaasa tuua?); 

• ei jõua töödelda keskkonnast tulevat informatsiooni asjakohasteks 
juhtimisotsusteks. 

Kõige selle tulemusena libiseb sündmuste areng kontrolli alt välja, kuid juht 
peab tegutsema ka määramatuse tingimustes. Üleminek juhtimise uuele 
paradigmale ja tegevuskeskkonna analüüsiks kasutatavate meetodite 
täiustamine võiksid pakkuda kujunenud olukorras mõningat leevendust. 
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Juhtimise uus paradigma ja õppiv organisatsioon 

Turbulentsetes tingimustes on kaotajaid rohkem ja võitjaid vähem kui 
varasemal, lineaarse ja ennustatava arengu perioodil. Muutunud keskkond 
nõuab ka juhtidelt varasemast erinevat lähenemist tegevuskeskkonnaga 
seotud küsimustele. Kasuks võiksid siin tulla tuleviku-uurimise valdkonnas 
juba aastaid käibivad tõdemused (Meristö 1991): 

• tulevikku ei saa ennustada; 
• tulevik ei ole ka kindlalt ette määratud; 
• tulevikku saab mõjutada oma tänaste valikute ja toimingute kaudu. 

Viimane väide tähendab, et tegeledes tänaste jooksvate küsimustega, 
lahendades neid ühel või teisel viisil, me samaaegselt ja sellele mõtlemata 
valime ka mingi arenguraja, suurendame ühe või teise tulevikustsenaariumi 
käivitumise tõenäosust. Eduka tegutsemise seisukohalt muutuvad 
turbulentses keskkonnas olulisteks sellised küsimused: 

• mis on võimalik? 
• mis on tõenäoline? 
• mis on vajalik, st mida me ise tahame ja teeme? 

Kõik, mis on võimalik, ei ole ühtviisi tõenäoline. Mis aga on vajalik, tuleb 
igal juhul ellu viia, milliseks tahes meie tegevuskeskkond tõenäoliselt ka 
kujuneb. Suuresti just tegevuskeskkonna karmistumisest tulenevalt on 
juhtimisalane mõtteviis hakanud tasapisi muutuma. Olgu sellekohase näitena 
toodud, mida on peetud ja peetakse strateegia põhiküsimusteks  (vt tabel 2).  
 
Tabel 2. Strateegilised küsimused 

Steven Brandt (1981) Tarja Meristö (1991) 

• Mida me taotleme? 

• Kuidas me kavatseme seda 
saavutada? 

• Milliseid ressursse me selleks 
vajame? 

• Milliste piirangutega tuleb meil 
oma teel arvestada? 

 

• Milliseks muutub maailm? 

• Kes me oleme ja kus me 
oleme selles maailmas? 

• Kuhu me tahame minna? 

• Kuidas sinna saab? 

• Kuidas me läheme? 
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Kümnendi vältel toimunud muutus on märgatav. 1980ndate aastate algul oli 
strateegia peaasjalikult küsimus eesmärkidest ja ressurssidest. Lähtekohaks 
oli juhi tahe. Ajapikku lisandusid veel küsimused liikumise ajakavast (Millal 
me peaksime kohal olema?) ja hindamise kriteeriumidest (Kuidas me 
saaksime oma edusamme mõõta?). 1990ndate aastate alguseks aga oli 
esikohale tõusnud meid ümbritsev maailm (loe: tegevuskeskkond) ja meie 
koht selles maailmas. Alles sealt tulenevad võimalikud (st selles maailmas 
realiseeritavad) eesmärgid ning nende saavutamiseks valitav strateegia ja 
taktika.  
Toimunud nihet võiks iseloomustada mitmeti. Võiks öelda, et voluntaristlik 
lähenemine asendus deterministlikuga. Kui traditsiooniliselt domineeris vaba 
tahe, siis nüüd määravad keskkonnatingimused. Võiks ka väita, et seatavad 
eesmärgid nihkusid sõltumatute muutujate kategooriast sõltuvate muutujate 
hulka. Nii lihtne see asi vist siiski ei ole. Siin on tegelikult ju kõne all mitte 
lihtsalt maailmas toimuvad muutused, vaid pigem võimalikud erinevad 
maailmad in pluralis ja meie teed nendes erinevates maailmades. Küsimus 
on mitte ainult organisatsiooni tegevuse eesmärgistamises, vaid valmisoleku 
kujundamises oma eesmärkide saavutamiseks erinevate arengustsenaa-
riumide käivitumise korral. Eesmärgid on nüüd ja edaspidigi jätkuvalt 
organisatsiooni enese seada, kuid nende saavutamise teed on võimaliku 
roosa, musta ja halli stsenaariumi korral erinevad. Üks on kindel                     
– strateegilisest planeerimisest tähtsamaks on saanud strateegiline mõtlemine. 
Organisatsioon on küll avatud süsteem oma sisendi, väljundi, tagasiside ja 
tegevusprintsiipidega, kuid organisatsioon ei reageeri muutustele siiski 
automaatselt, nii nagu teeb näiteks termostaat. Tegelikkuses reageerib 
organisatsioon mitte vahetult maailmale, vaid pigem ettekujutustele, mis 
maailmas toimuva kohta on organisatsiooni juhtide peades. Juhtide 
arusaamine ümbritsevatest nähtustest, sündmustest, muutustest sõltub 
omakorda mitmetest asjaoludest: 

• kuidas liigub informatsioon, kas, millal ja mis kujul see juhtimispüramiidi 
tippu jõuab; 

• milline seletus ja milline tähendus saadud infole omistatakse; 
• kas juhtidel on üldse aega saadud signaale mõtestada ja uusi nähtusi 

märgata; 
• kas neil on ka piisavalt tahtmist neid muutusi märgata; 
• kas nad peavad iseenda jaoks oluliseks uute probleemide lahendamist, 

omaenese varasemate otsuste õigustamist või hoopis võimalike süüdlaste 
otsimist, kui asjad ei lähe nende poolt määratud viisil; 
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• kas juhtkonnas on kujunenud vähimgi valmisolek loobuda kord end 
hiilgavalt õigustanud, kuid üleöö lootusetult vananenud mõttemallidest, 
šabloonidest, klišeedest, stereotüüpidest. 

Keerukas ja pikaldane on tee keskkonnas toimuvatest muutustest kuni neid 
muutusi arvestavate juhtimisotsusteni. Mõttemallid, šabloonid ja 
stereotüübid on selles protsessis kesksel kohal. Keskkonnast tulevad 
signaalid põrkuvad juhi seniste põhiveendumustega (Lengnick-Hall, Wolff 
1999). Viimatimainituid võib olla erinevaid ja vägagi mitmekesiseid, kuid 
strateegilises plaanis hakkavad teatud tüüpilised mõttemudelid siiski 
korduma. 

• Meil endil ja meie organisatsioonil läheb hästi siis, kui me teeme väga 
hea plaani, analüüsime põhjalikult senikäidud teed ja lähtume 
varasematest kogemustest, me oleme ju alati niimoodi teinud 
(traditsiooniline loogika). 

• Meil läheb hästi siis, kui me asume ainult ja eranditult nende asjade 
kallale, milleks meil on piisavalt potentsiaali, sisemisi ressursse, kõigil 
varasematel aastatel on just taoline lähenemine end igati õigustanud 
(capability logic). 

• Meil läheb hästi siis, kui suudame esimestena haarata uute avanevate 
võimaluste järele, kui meil õnnestub edestada kõiki teisi, elu on korduvalt 
näidanud, et peatähtis on teistest ette jõuda (guerilla logic). 

• Meil läheb hästi siis, kui me suudame end sisse seada õiges võrgustikus, 
meie tugevus on meie koostööpartnerites, kellega vastastikku kasulikud 
sidemed aitavad meil võimalikke riske maandada (complexity logic). 

Stereotüübiks saanud tegevusloogikaga kaasneb ka vastav ettekujutus juhi 
rollist organisatsioonis. Traditsioonilises plaanimajanduses on tippjuht 
kõikvõimas ainuvalitseja, kes suveräänselt kontrollib keskkonda ja tegutseb 
proaktiivselt, keskkonnamuutusi ennetavalt. Ressursijuhtimise kontekstis on 
tippjuht kui hoolas aednik, kes oma aias askeldab, taimekesi kastab ja väetab, 
vahel ka ümber istutab. Sissiloogika kohaselt aga on liider kui ühesilmaline 
röövlipealik, kes võitleb oma jõugu esiridades ning on iga hetk valmis andma 
välkkiireid ja halastamatuid hoope. Juhtimine on lakkamatu võitlus olukorra 
muutumisest tulenevate uute võimaluste ärakasutamise eest, selle eest, et 
säiliks edumaa nende ees, kes on tagantpoolt tulemas ja eesliikujale kohe-
kohe kannule jõudmas. Kompleksloogika kohaselt kaob aga tippjuht kuhugi 
kabinettide hämarusse. Kui ta saab valitud oma organisatsiooni võrgustumise 
punktid ja partnerid, pole tal endal enam seejärel kuigi suurt rolli. Töötajad 
teevad selles süsteemis otsuseid ise, süsteemi loogikast lähtudes, ilma 
käskimata ja keelamata. 
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Plaan, ressursid, võimalused, koostöö – sobilikes tingimustes on need kõik 
õiged ja vajalikud. Ohtlikeks muutuvad need alles koos määrsõnaga ainult, 
siis kui mõtteid haarab ainult plaan, ainult ressursid, ainult võidujooks teiste 
omasugustega. Siis kipuvad kõik sissejuurdunud põhiveendumust mitte-
kinnitavad signaalid tähelepanuta jääma, inimese tajule on ju omane valivus. 
Kui aga varasemast kogemusest on järjest vähem kasu, nagu me eespool juba 
nägime, siis tuleb püüda vanast mõtteviisist vabaneda. See on raske ja 
keeruline protsess. Sagedasti käivitub see alles tugeva välise impulsi mõjul, 
siis kui tehes nagu alati, hakkavad tulema tõsised tagasilöögid. Varasem edu 
ei ole enam argument. Vaja on uusi ideid ja mõtteviise. Siit jõuamegi 
õppimise tähtsuse ja õppiva organisatsiooni idee juurde. 

Muid juhtimise traditsioonilisele paradigmale omaseid põhiveendumusi on 
üles lugenud Peter Drucker (2003): on vaid üks ja ainuõige organisatsioon, 
on vaid üks ja ainuõige juhtimisviis, juhtimine on organisatsioonis suunatud 
vaid sissepoole jne. 

Illustreerimaks traditsioonilise juhtimisparadigma erijooni või õigemini 
traditsioonilist organisatsiooni kui õpikeskkonda, kasutagem üht tegelikust 
elust võetud näidet (vt tabel 3).6 

Tabelis 3 on toodud juhtimist puudutavad sügavamad baasarusaamad             
– need, mis tegelikult reguleerivad juhtide ja alluvate käitumist, mitte aga nn 
deklareeritud väärtused (hoolivus, sallivus, siirus, avatus, ausus jne), mis on 
kirja pandud organisatsiooni arengukavas või -strateegias ning mida lahkesti 
demonstreeritakse kõikidele külalistele. Kui nüüd küsida, kas taolistest 
arusaamadest lähtuvalt ülesehitatud organisatsioonis õpitakse, siis on vastus 
jaatav. Kindlasti õpitakse, sest ülemustelt tuleb juhtnööre ja töötajaid 
võidakse saata ka koolituskursustele. Kui aga küsida, kas tegemist on õppiva 
organisatsiooniga, siis on vastus eitav. Kuidas me seda teame? 
Vastus on seotud informatsiooni vahetuse ja liikumisega erinevate juhtimis-
tasandite vahel. Toodud näite põhjal võib öelda, et informatsioon ei liigu siin 
parimal võimalikul viisil, tulenevalt kujunenud hoiakutest hoitakse seda 
teadlikult kinni. Organisatsioon on killustunud, fragmentaarne, mõtlemise 
mastaabiks on oma osakond ja oma ametipost (koht hierarhias) ning vahetult 
sellega seotud huvid. Ebakõlad vertikaalses ja horisontaalses koostöös 
saavad alguse sellest. Erinevate juhtimistasemete ja erinevate 

                                                        
6 Kasutatud on kirjeldust, mille Pärnu juhtimiskonverentsil 2003 andis Iru Elektrijaamas 

enne juhtimisparadigma vahetust valitsenud olukorra kohta ettevõtte tollane uus juht 
Kersti Kaljulaid. 



 61

funktsionaalsete struktuuriüksuste vahel puudub dialoog, ja just dialoog 
peaks olema antud juhul võtmesõna.  

 
Tabel 3. Traditsioonilised arusaamad juhtimisest 

 
Me võime modelleerida traditsioonilist ja õppivat organisatsiooni nii, et ühel 
juhul liigub juhtide tarkus organisatsioonis ülalt alla ja teisel juhul liiguvad 
juhitavate teadmised alt üles, juhtide käsutusse, või siis kujutleda seda 
koguni moodsa pööratud püramiidi kujul, kus juhtkonnal on mitte enam 
kamandav, vaid toetav ja (töötajate arenguks) tingimusi loov roll, kuid igal 
juhul tuleb meil silmas pidada peamist. Küsimus ei ole mitte lihtsalt mingi 
info, mingi teate, mingi signaali liikumises või mitteliikumises erinevate 

Juhtimistase Sügavamad baasarusaamad 

Tipptase • ülemus on püha, ta peab olema alluvate eest kaitstud ega 
tohi olla kergesti kättesaadav; 

• ülemus on tark, teab kõike, ta ei küsi midagi ja mõtleb 
üksi kõikide eest; 

• kõik, mis on ebameeldiv, lähtub mitte ülemusest, vaid 
korrus kõrgemalt, st ülemuse ülemustest; 

• parim põhjendus on käsk; 
• kõige tähtsam on stabiilsus. 
 

Keskaste • probleemid on alati kellegi teise probleemid, need on 
mõne teise osakonna, talituse või teenistuse rida; 

• väike vale lahendab probleemi ära: "Midagi pole 
tegelikult juhtunud, see oli valehäire, ilmne liialdus 
vms"; 

• tippjuhi ette tuleb viia probleemid, mitte võimalikud 
lahendused, ülemus on tark (vt ülal), las siis lahendabki; 

• iga idee rakendamine on ohtlik: kui selle käigus tekivad 
raskused, siis järgnevad kohe süüdistused; 

• iga ütlus solvab kedagi kolleegidest või ülemustest, 
parem olla vait ja mitte ütelda; 

• sinikraed ja valgekraed on erinevad inimliigid. 
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juhtimistasemete vahel. Oluline on, mis tähendus, mis mõte sellele signaalile 
omistatakse. Tähtis on mitte ainult see, et on tulnud mingi teade, tähtis on, 
mida see meie jaoks tähendab. Küsimuse all on seega maailma mõtestamine, 
omandatud kogemuse teadvustamine, ühiste tähenduste loomine, ja see on 
kollektiivne protsess. Kui dialoogi ei ole, siis see ei toimi. Kui see protsess ei 
toimi, jääb lonkama ka informatsiooni ümbertöötamine juhtimisotsusteks.  
Omaette küsimus on, miks peab tähenduste loomine olema kollektiivne, kas 
ei piisa sellest, et juhtkond n-ö kontrollib tähendusi, ütleb, et see on see asi ja 
nüüd tuleb teha nii ja nii? Paraku ei piisa. Selleks on mitu põhjust. 
Kõigepealt on organisatsioonikultuur, mis maailma tõlgendab ja seeläbi aitab 
selles maailmas toime tulla, alati kollektiivne, mitte individuaalne nähtus. Nii 
nagu kultuur ikka. Teine põhjus peitub nüüdisaegses keeriselises ja 
pööriselises maailmas eneses. Nagu eespool nägime, saab keerukas ja kiiresti 
muutuvas situatsioonis eriti oluliseks ajategur. Kui nüüd kujutada ette 
otsustamist ainult tipptasemel, siis osutub lubamatult suureks ajakulu, kuni 
teade jõuab käsuliini pidi sinna, kuhu on koondunud otsustusõigus, kuni 
üleval otsus tehakse ja see mööda käsuliini taas täitevtasemele jõuab. 
Olukord on vahepeal jõudnud taas muutuda ja otsus käib parimal juhul eilse, 
halvemal juhul juba üleeilse päeva kohta. Aga teade sellest, et otsus on 
hilinenud, jõuab üles püramiidi tippu omakorda teatava ajalise nihkega. Siit 
tulenebki  vajadus delegeerida otsustusõigus teatud küsimustes ja mingitel 
tingimustel juhtimispüramiidi tipust allapoole, delegeerida see neile, kellel 
on olukorrast kõige täielikum ülevaade. Kui tegemist on kvalifitseeritud 
(oskavad teha) ja motiveeritud (tahavad teha) töötajatega, on see igati 
põhjendatud. Juhtkonna ülesanne on kindlustada neile selleks vajalikud 
tingimused. 
Teine küsimus on, et kvalifitseeritud juhtimisotsus eeldab mitte ainult 
informeeritust (kuidas on praegu asjade seis), vaid ka haritust, st 
tegevusvaldkonna ja sellega piirnevate valdkondade põhiseoste ja 
seaduspärasuste tundmist. Seda viimast võib oletada tipptasemel rohkem 
olevat. Pealegi võib tipptasemel olla mingit teiselaadset, kuid ometi olulist 
informatsiooni, mida esmatasandil ei liigu, samuti võimet näha sündmusi ja 
olukordi kompleksselt, näha neid laiemas kontekstis, seostes ja dünaamikas 
(nn helicopter view). Siit tuleneb teine järeldus – juhtimisotsuste tegemine 
eeldab koostööd eri juhtimistasemete vahel, eeldab dialoogi, püüet ühiselt 
selgusele jõuda, mis toimub ja mida saab selles olukorras ette võtta. See ongi 
see ühine tähenduste loomine, millest oli eespool juttu. Teisiti on seda 
nimetatud ka töötajate kaasamiseks juhtimisse. Delegeerimine ja töötajate 
kaasamine ei ole uued mõisted, need olid käibel veel enne, kui tekkis käsitlus 
õppivast organisatsioonist. Kuid ilma nendeta kollektiivne õppimine ei toimi. 
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Eestis viimastel aastatel tehtud uurimused on välja toonud rea probleeme, 
mis on seotud infovahetuse, dialoogi ja koostööga erinevate juhtimistasemete 
vahel (Roots 2003). Ilmnenud on vähemasti kolm asjaolu, mis tekitavad 
barjääre juhtide ja töötajate vahelises kommunikatsioonis. 

• Ettevõtetes domineerivad vertikaalsed, ülalt alla suunatud infovood, 
tagasiside on nõrk või pea olematu; juhtkonnal puudub ettekujutus 
alluvate arusaamadest ja ootustest, nad ei tea, millistena alluvad juhte 
näevad; siit ka juhtide kohati ebaadekvaatne enesehinnang. 

• Puudub otsene side tippjuhtide ja täitjate vahel, see on vahendatud 
keskastme kaudu; keskastmejuhid omakorda kas ei edasta olulist 
informatsiooni või siis moonutavad seda teadlikult; kommunikatsiooni-
protsessis on palju müra. 

• Alluvate seas tekitavad segadust ja ebakindlust juhtkonnapoolsed nn 
segasõnumid (mixed messages), kus sõnades küll deklareeritakse mingeid 
ühtesid väärtusi (meeskonnatöö, initsiatiiv altpoolt), aga praktikas 
toimitakse mingite sootuks teiste põhimõtete kohaselt. 

Alustagem tõdemusest, et dialoog on suhtlemine, mitte kohtlemine (vrd 
eespool – riigiasutus kohtleb kodanikke). Dialoogis osaleb kaks eksistent-
siaalselt võrdset ja ühtviisi aktiivset subjekti. Juhtimise traditsioonilises 
paradigmas aga see nii ei ole, juhtkond lihtsalt kohtleb oma alluvaid, tehes 
seda kas õiglaselt/ebaõiglaselt, karmilt/liberaalselt, viisakalt/ebaviisakalt või 
mingil muul viisil. Alluv on mitte suhtluspartner, vaid kohtlemise objekt. 
Taoline hoiak on kerge tekkima, kui juhi enesehinnang on väga kõrge, kui 
selle aluseks on juhi staatuse ülim väärtustamine (juhtimine kui privileeg, 
mitte aga kui kohustus ja vastutus), millega teisalt kaasneb negatiivne hoiak 
töötajate suhtes (laisad, rumalad, passiivsed, vastutustundetud, töötavad 
ainult lootuses hüvitusele või kartuses karistuse ees). Kui sellisel halvustaval 
hoiakul on ka objektiivselt alust, siis tekib muidugi küsimus, kes niisugused 
alluvad küll tööle võttis ja milleks siis selliseid üldse palgal pidada? Aga 
võib-olla ei olegi nad oma olemuselt nii passiivsed ja vastutustundetud, 
vahest on suhtumine ülaltpoolt nad sellisesse olekusse surunud? Ehk ei ole 
neil võimalustki olnud oma ettevõtlikkust, leidlikkust ja algatusvõimet 
ilmutada, ilma et sellega oleksid kaasnenud sanktsioonid? 

Dialoogi ja kollektiivse tähenduste loomise olulisust rõhutab veel üks 
asjaolu. Kui keeriselises keskkonnas on varasemast kogemusest järjest 
vähem kasu ja kui kätteõpitud strateegiad ja taktikad üllatuslikus, 
enneolematus olukorras pigem segavad kui aitavad, siis on paratamatu uute 
teadmiste, oskuste, kogemuste omandamine. Üllatuslikult muutuvas 
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maailmas ei piirdu see aga õppimise kui mingite valmistekstide 
omandamisega. Kesksel kohal on uue teadmise (ühine) loomine. Küsimus ei 
ole mitte niivõrd meie olemasolevates teadmistes ja oskustes seni veel 
paratamatult esinevate üksikute lünkade täitmises kusagil või kellelgi juba 
olemasolevate teadmiste ja oskuste ülevõtmise ja omandamise teel (näiteks 
mingitel seminaridel või kursustel käies), kuigi ka see võib osutuda 
vajalikuks. Põhjus, miks ettearvamatus maailmas on õppimise 
põhiküsimuseks saanud uue teadmise ja uute oskuste loomine, on väga 
lihtne: seda teadmist, kuidas enneolematus olukorras toime tulla, ei ole mitte 
kellelgi, seda ei saa kusagilt üle võtta, sellepärast tuleb see endal luua ja teha 
seda igas uues olukorras ikka uuesti ja uuesti.  

Brad Jackson (2001) on kogunud eri autorite poolt õppivale organisatsioonile 
antud määratlusi. Kasutatav terminoloogia on mõneti ebaühtlane – The 
Learning Organization, The Knowledge-Creating Company, The Living 
Company. Ka definitsioonid on erinevad, kuid samas võib välja tuua teatavad 
olulised ühisjooned. Õppivale organisatsioonile omaseks tuleb pidada: 

• keskkonnateadlikkust ja adekvaatset enesepeegeldust; 
• rõhutatud tähelepanu uue teadmise loomisele, levitamisele ja 

rakendamisele; 
• võimet teadlikult ümber kujundada kogu organisatsioon ja selle 

funktsioneerimine. 
Toome valikuliselt mõned tuntumad õppiva organisatsiooni määratlused. 

• Organisatsioonid, kus inimesed jätkuvalt rohkendavad oma võimet saada 
neid tulemusi, mida nad tõepoolest taotlevad, kus edendatakse uusi 
avatud mõttemalle, kus on lahti tee ühistele püüdlustele ning kus 
inimesed pidevalt õpivad, kuidas üheskoos õppida (P. Senge). 

• Kui turg on ebapüsiv, tehnoloogiate hulk suureneb, konkurentide arv 
kasvab kordades ja tooted vananevad üleöö, suudavad edukaks jääda 
need firmad, mis järjekindlalt loovad uut teadmist, levitavad seda laialt 
üle kogu organisatsiooni ning leiavad sellele kiire rakenduse uute 
tehnoloogiate ja toodete näol (I. Nonaka). 

• Elavatel firmadel on kujunenud oma isiksus, mis võimaldab neil 
harmooniliselt areneda. Nad teavad, kes nad on, saavad aru, kuidas nad 
ümbritsevasse maailma sobivad, nad väärtustavad uusi ideid ja uusi 
inimesi, ja kulutavad oma raha sellisel säästlikul viisil, mis lubab neil 
endil määrata oma tulevikku (A. De Geus). 
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Huvipärane on ka Pentti Sydänmaanlakka edasiarendus õppiva organisat-
siooni kontseptsioonist, nn intelligentsest organisatsioonist. Paljuski on see 
rinnastatav Gareth Morgani omaaegse metafooriga organisatsioon kui aju. 
Sydänmaanlakka annab raamatus (2002) järgmised definitsioonid: 

• õppiv organisatsioon on võimeline end jätkuvalt kohandama, muutma ja 
uuendama vastavalt tegevuskeskkonna nõuetele, õpib oma kogemustest 
ja suudab vajadusel kiiresti muuta oma toimimise viise; 

• intelligentsel organisatsioonil on võime pidevalt uueneda, muutusi ette 
näha ning kiiresti õppida; intelligentne organisatsioon ei ole 
mehhaaniline masinavärk, pigem meenutab see elavat organismi, kes ise 
suunab oma elutegevust. 

Kui neid määratlusi võrrelda, siis mõlemad organisatsioonid õpivad, tulevad 
mingile uuele teadmisele, kuid õppiv organisatsioon on seejuures pigem juba 
toimunule reageeriv, sellega kohanev ja muganduv, intelligentne on aga 
proaktiivne, veel toimumata muutusi ette nägev ning neid ennetav. Tinglikult 
võiks öelda, et õppival organisatsioonil on õppimisvõime vähemalt 
tegevuskeskkonna keerukuse ja muutlikkusega samal tasemel, intelligentsel 
organisatsioonil aga tegevuskeskkonna keerukust ja muutlikkust ületaval 
tasemel. Lootust üllatuslikes tingimustes ellu jääda on nii sellel kui teisel. 

Kujutluste muutumine organisatsioonist ja juhtimisest on seega vaadeldav 
kui teatav vastureaktsioon tegevuskeskkonna järsult tõusnud keerukusele ja 
muutlikkusele. Eemaldumist aastakümneid domineerinud klassikalisest 
mudelist on hakatud tinglikult nimetama juhtimise uueks paradigmaks. 
Tinglikult seepärast, et paradigma täieliku vahetumiseni pole asi ei teoorias 
ega praktikas esiotsa veel läinud. Küll aga on senise kirjanduse põhjal 
võimalik esile tuua mõned uue paradigma tunnusjooned. Uuenev ettekujutus 
organisatsioonist tähendab, et 

• organisatsiooni tuleks käsitleda pigem elusorganismi kui mehhanismina; 
• organismid (elus loodus) kohanevad oma elutingimustega, aga need 

liigid, kes seda ei suuda, surevad välja; 
• kohanemine tähendab antud kontekstis võimet muuta iseennast, et jääda 

ellu muutunud keskkonnatingimustes; 
• edukaks kohanemiseks peab organisatsiooni õppimisvõime olema 

tegevuskeskkonna keerukuse ja muutlikkusega vähemasti samal, kui 
mitte seda ületaval tasemel; 
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• organisatsioon kui organism peab järelikult (a) teadma, millised on need 
tingimused, milles sel tuleb tegutseda, (b) suutma ära arvata, milliseid 
omadusi antud tingimustes ellujäämine eeldab, mida need tingimused 
organisatsiooni jaoks tähendavad ja võivad enesega kaasa tuua, (c) olema 
võimeline algatama muutusi ja arendama endas nõutavaid omadusi, 
vajadusel ka varasematest kriitilistest eduteguritest loobumise hinnaga; 

• kui jutt on liigi säilimisest, siis ei järeldu veel iga sellesse liiki kuuluva 
konkreetse isendi ellujäämine. 

Varasemast erinev lähenemine organisatsioonile eeldab ka teistsugust 
ettekujutust juhtimisest: 

• kõik protsessid ei ole kontrollitavad; 
• ettekirjutused ja protseduurid ei hõlma kõiki võimalikke sündmusi ja 

nähtusi; 
• organisatsiooni tegevus ei ole juhitav ainult ühest punktist, 

juhtimispüramiidi tipust; 
• kriitiliseks eduteguriks on saanud aeg, piiratud ajalimiit ei võimalda 

juhtimisotsuste koondamist vaid tipptasemele; 
• otsustusõiguse delegeerimine madalamatele juhtimistasemetele lisab 

juhtimisotsuste operatiivsust ja adekvaatsust; 
• kui töötajad on kvalifitseeritud ja motiveeritud, peab juht suutma neid 

usaldada; 
• alluvate kohtlemiselt tuleb juhtidel minna üle nendega suhtlemisele; 
• delegeerimise ja töötajate jõustamise (empowerment) võimalikke riske 

aitab maandada juhtide ja töötajate ühine visioon (kuhu me tahame välja 
jõuda – meie kui organisatsioon, millised me oleme kahe, nelja, kümne 
aasta pärast) ning tugev missioonitunne (mida me tahame ära teha – kelle 
ja milliseid vajadusi ning mil viisil rahuldab meie poolt pakutav 
toode/teenus); 

• juhi rolliks on mitte käsutamine ja taganttõukamine, vaid eestvedamine       
– töötajate innustamine, toetamine, neile tingimuste loomine, võimaluste 
kindlustamine, nende arendamine ja koolitamine; 

• üllatuslikke sündmusi ja nähtusi saab sisukalt mõtestada (mida see meie 
jaoks tähendab) vaid kollektiivselt, täitjate informeerituse ja juhtide 
harituse koostoimes; 
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• juhid mitte niivõrd ei kontrolli kollektiivis käibivaid tähendusi, kuivõrd 
loovad neid üheskoos töötajatega; 

• kollektiivsete tähenduste loomine tekitab tugeva organisatsioonikultuuri, 
mis võib saada oluliseks konkurentsieeliseks ning mida teised 
organisatsioonid ei suuda (erinevalt näiteks tehnoloogiast) üle võtta, 
kopeerida. 

Kindlasti on ka see teatav ideaalmudel, ainult mõneti moodsam kui eelmised. 
Üles on see ehitatud tegevuskeskkonna domineerivale seisundile nüüdisajal. 
Individualiseeritud postmodernses maailmas (Bauman 2001) ei tohiks 
tegelikult kõrvale jätta ka iga juhi individuaalseid töö- ja elustrateegiaid, kuid 
see läheks meie temaatikast juba väga kõrvale. Meie seisukohast tasub aga 
tähele panna, et ka nende, võiks öelda ebatraditsiooniliste ettekujutuste korral 
ei kao kuhugi põhilised juhtimisfunktsioonid, ei kao juhi roll, tema 
ametikohast tulenev võim ja sellega kaasnev vastutus. Jääb see, mida juht 
peab tegema ja tagama. Radikaalne muutus puudutab esmajoones küsimust, 
kuidas ta peaks seda kõike tegema ning milliste võtetega tagama. Kui 
juhtimise sisuks on saada tulemusi teiste inimeste abil, siis muutunud olud 
nõuavad selleks varasemast erinevaid võtteid ja vahendeid. Siit tuleneb ka 
ametivõimu kasutamise ja juhtimisstiili valikuga seotud küsimuste kasvav 
tähtsus. Organisatsioon peab hakkama toimima kui iseorganiseeruv süsteem, 
mis annab tulemit mitte ainult otsese järelevalve ja vahetu juhtimise 
tingimustes. Lihtsas ja stabiilses keskkonnas sai sellega edukalt hakkama 
detailselt reeglistatud organisatsioon, kus vahetut sekkumist asendasid 
ettekirjutused. Nüüd aga on olukord muutunud.  

Uuenenud arusaamade juurdumine läheb aga visalt, üle kivide ja kändude. 
Nagu näitab eri riikide kogemus (Crainer 1998), on näiteks õppiva 
organisatsiooni idee rakendamine praktikasse kohanud vägagi tõsiseid ja 
peamiselt just juhtimise vanast paradigmast tulenevaid takistusi 

• Juhid ei taha otsustusõigust delegeerida; traditsioonilises paradigmas 
otsustab juht, kellel on mida vaja (juurde) õppida, kus kohas seda teha ja 
kui palju; õppivas organisatsioonis peaks initsiatiiv olema suuresti 
töötajate endi käes. 

• Õppimine eeldab paindlikkust, valmisolekut ning ka õigust katsetada ja 
eksida; nii  juhtide kui alluvate õigus teha vigu ning neist midagi õppida 
ei ole enamikule juhtidest vastuvõetav; eeskätt just juhtide vigadest ei ole 
kombeks rääkida, neid ei tooda enamasti päevavalgele ning neist ei 
püütagi midagi õppida. 
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• Domineerib püüe määramatust vältida; õppimine, katsetamine, eksimine 
ja uue teadmise loomine tekitab määramatust ja mitmetähenduslikkust ka 
neis valdkondades, mis varasema kogemuse põhjal tundusid lihtsad ja 
selged; juhid aga taotlevad endiselt stabiilsust, selgust ja korda. 

• Alluvad ei taha vastutada; õppivas organisatsioonis ei ole töötajatel 
kedagi süüdistada individuaalsete arenguvõimaluste puudumise pärast; 
igaüks peab ise leidma võimaluse end arendada ja igaüks ka vastutab ise 
oma arengu eest. 

• Õppiv organisatsioon nõuab uusi, varasemaga võrreldes teistsuguseid 
oskusi; juhtidel tuleb näiteks arendada oskust (alluvaid) kuulata, elada 
sisse õpetaja, nõustaja, treeneri rolli; harjumuspärasel käsutamisel 
puudub õpiväärtus. 

• Usalduse puudumine; traditsiooniliselt jaga-ja-valitse ning piitsa-ja-prää-
niku stiilis juhtima (loe: valitsema) harjunutel ei ole sugugi kerge hakata 
oma alluvaid ja kolleege usaldama.  

• Ühise kogemuse alahindamine; juhid väärtustavad isiklikku, 
individuaalset kogemust ega näe kollektiivse, korporatiivse kogemuse 
tähtsust; kui kollektiivset kogemust ei väärtustata, siis seda ka ei 
mõtestata ühiselt ning organisatsioon ei õpi sellest midagi. 

Millist juhtimise mudelit organisatsioonis tegelikult rakendatakse ja 
missuguste põhimõtete järgi organisatsioon üles ehitatakse, sõltub mõistagi 
selles domineerivatest põhiväärtustest, organisatsioonikultuurist, mis ongi 
meie järgmine teema. 
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4. Kultuur ja organisatsioonikultuur 
 
Kultuuri mõiste  
Nii keerukast, mitmemõõtmelisest, -kihilisest ja -tahulisest nähtusest kui 
kultuur kõneldes tuleb tahtmatult meelde vene klassika suurkuju Kozma 
Prutkov, kes tavatses öelda: "Sülita silma sellele, kes ütleb, et võib hõlmata 
hõlmamatut". Õigesti ütles. Pea poolteist sajandit kestnud katsed ükshaaval 
üles lugeda, mida kõike kultuur hõlmab, pole siiani andnud ammendavat 
tulemust. Kuid nähtus on olemas, kultuuris me elame ning sellega 
arvestamine on saanud juhtide jaoks paratamatuks. Artikkel "Kultuur" on 
Eesti entsüklopeedias kolm veergu pikk ning üpriski teaduspärane (EE, kd 5, 
202–203). Toome sellest mõned väljavõtted. 

"Kultuur on ühiskonnaelu eriomane korrastus, milles kajastub 
inimolemise ja -tegevuse kvalitatiivne erinevus mis tahes 
bioloogilisest eluvormist. […] 
Inimkultuuri tervikuna võib käsitleda informatsioonisüsteemina, 
milles mittegeneetiliste vahenditega salvestatakse, säilitatakse ja 
edastatakse indiviidilt indiviidile ja põlvkonnalt põlvkonnale 
ühiskondlikult sisukat kogemust. […] 

Kultuur on see, millel on sotsiaalne tähendus, see on see, mis on 
konkreetses sootsiumis tunnustatud, mõistetud, hinnatud, üldiselt 
omaks võetud. Kultuuri järjepidevus, tema tähenduse kestvus […] on 
traditsioonide säilimise tulemus. 

Kultuuritraditsioonid on mõtlemise, tegutsemise ja käitumise 
püsivormid, mis […] kujundavad suhtlevate inimkollektiivide 
taustsüsteemi tähendusliku ühetaolisuse ning tagavad kultuuri 
muutumise ja järjepidevuse ühtsuse. Sisult on kultuur teadmiste, 
väärtuste, käitumisnormide, mõtlemistüüpide, uskumuste, 
stiilikaanonite jms ühiskonnaelu intellektuaalsust väljendavate 
nähtuste kogum, mis saab sotsiaalselt toimida üksnes 
materialiseerunud kujul, so konkreetsete inimeste vahendatuna läbi 
kindlate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide, vormununa esemelises 
keskkonnas ja suhtlemiskeeltes. […] 

Ajalooliselt on kultuuri mõistel kaks erinevat, kuid mõneti põimuvat 
tähendust:  1) kultuur on kasvatatus, st võime järgida kehtivaid ühiselu 
vorme ja tavasid (kultuur kui hingeharidus ja väärtusetunnetus, mis 
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vastandub barbaarsusele), ning  2) kultuur on inimese eluavalduste ja 
vajaduste sotsiaalse rahuldamise vahend ja süsteem, st nn teine 
loodus, tsiviliseeritus, eetiline ja esteetiline vabadus". 

Mida me saime teada? Saime teada, et kultuuril on kaks tähendust, millest 
üks vastandub barbaarsusele ja teine tähendab tsiviliseeritust (sic!). Nii et 
tsiviliseeritus siis barbaarsusele järelikult ei vastandu? Jätaks selle huvitava 
seisukoha siiski kõrvale ja püüaks muu teksti lahti mõtestada. Alustaks 
sellest, et kultuur on teine loodus, see on looduse suhtes teisene, 
sekundaarne. Loodus on Looja loodud, kuid kultuur on tehislik, see on 
inimese tehtud. Loodus on inimese looduslik keskkond ja kultuur on tema 
tehiskeskkond.  

Kui kultuur ei ole looduslik, siis ei ole see ka pärilik. Kui pärilik ei ole ja 
ikkagi antakse edasi, siis saab seda teha vaid mittegeneetiliste vahenditega, 
just nii nagu EE ütles. Järelikult omandatakse kultuur elu jooksul, seda 
õpitakse ja õpetatakse. Kui see nii on, siis järelikult eestlaseks (tšuktšiks, 
setuks) õpitakse, mitte ei sünnita. Kuidagi harjumatu mõte, kas pole? Kuid 
seejuures vist mitte vale. 

Õpitakse ja õpetatakse kultuuri aga seepärast, et kultuur sisaldab 
ühiskondlikult sisukat kogemust, mille edasiandmise nimel tasub näha vaeva. 
Sisukaks teeb kogemuse asjaolu, et teadmised, väärtused, käitumisnormid, 
mõtlemistüübid, uskumused, mida antud kultuur kannab, on end varasemas 
praktikas õigustanud ja seeläbi usaldusväärsed. Antud kultuuri kandjate 
eelmised põlvkonnad on just selliste teadmiste, väärtuste, uskumuste varal 
edukad olnud. Kõige kindlamaks edu tõendiks on see, et kõnealune kultuur 
on ikka veel siin, see on vaatamata kõigele suutnud jääda ellu. See on suurim 
edu, mis saab üldse olla. Sellepärast ongi kultuuril väärtus selle kandjate 
silmis ning seetõttu ongi see kultuur nende poolt tunnustatud, mõistetud, 
hinnatud, üldiselt omaks võetud. Kultuur on varasemate edusammude 
pärand. Nii väärtuslikku vara tuleb kindlasti hoida, säilitada ja edasi anda. 
Selles mõttes ongi kultuur kui mittepärilik sotsiaalne mälu. Ka kultuuri 
hävitamine, väitis Juri Lotman, toimub just mälu hävitamise, tekstide 
kustutamise, seoste unustamise teel.  

Mälu tähendab tegelikult informatsiooni ning selle salvestamise, säilitamise 
ja edastamise mehhanismi. Siin me jõuamegi suhtlevate inimkollektiivide 
taustsüsteemi tähendusliku ühetaolisuse juurde. Jutt on 
kommunikatsiooniprotsessist, milles kommunikaator K saadab retsipiendile 
R mingi teate T. Selleks on tal vaja mingit kanalit, mida mööda oma teadet 
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edasi anda. Lisaks sellele tuleb informatsioonile leida ka mingi kuju või 
vorm. Puhtal kujul saab infot edastada ju üksnes telepaatia teel. Enamasti aga 
kodeeritakse sõnum mingite märkide keelde, on selleks siis tähed, numbrid, 
häälitsused, lõkkesuits, trummipõrin või kükktants. Seetõttu valib K mingid 
märgid ja omistab neile mingi tähenduse. Sellega ta kodeerib oma sõnumi. 
Retsipient R aga peab oskama seda sõnumit lugeda, seda dekodeerida. Ta 
peab saama aru, mida need märgid tähendavad, enamgi veel – ta peab 
mõistma nende märkide tähendust täpselt samal viisil kui K. Muidu kaotab 
kommunikatsioon mõtte. Kui nad kuuluvad samasse kultuuri, siis reeglina 
probleemi ei teki, nad kasutavad samu koode ja sama keelt. Selles mõttes 
ongi kultuur kui tähenduste süsteem, mis võimaldab dekodeerida sõnumit 
samas tähenduses, kui neile märkidele omistas sõnumi saatja. Küsimuseks on 
mitte mis see on (= trummipõrin), vaid mida see tähendab (= hullunud 
elevant on jälle siin), jutt on mitte märkidest, vaid neile omistatud 
tähendustest. 

Siit tuleneb, et eri kultuurides võib samade märkide (sõnade, žestide, värvide, 
kujundite) tähendus olla erinev, mis muudab kultuuridevahelise 
kommunikatsiooni keerukaks. Pealegi kasutatakse samade tähenduste 
edastamiseks eri kultuurides enamasti erinevaid märke. Kultuur eristab seda 
kandvat inimkooslust teistest, mingit teistsugust kultuuri kandvatest 
kooslustest. Oma liikmeid kultuur ühendab, kuid samas ka eristab neid. 
Erinevate kultuuride vahel on piirid, kultuuripiirid. Kultuuridevaheline 
kommunikatsioon käib üle piiri. Kultuuris on alati meie ja nemad. Meie in 
pluralis sellepärast, et kultuur on kollektiivne, mitte individuaalne nähtus, 
see on alati omane mingile kooslusele, olgu selleks siis rahvus, töökollektiiv 
või väeliik. Maa- ja merevägi on väga erinevad väed just oma kultuuri, 
hoiakute poolest, lennuvägi aga on üldse omaette. "Kus lõpeb kord, sealt 
algab lennundus", ütleb vene kõnekäänd. Levinud on aga see ütlus üldsegi 
mitte aviaatorite hulgas, nemad ise nii ei arva. 

Erilises rollis kultuuri vahendaja, säilitaja ja loojana on keel. Tuntud on 
Edward Sapiri ja Benjamin Whorfi hüpotees, et just keel kujundab meie 
mõtete vormi ja sisu. Inimesed näevad, tõlgendavad ja mõistavad maailma 
läbi keeles sisalduva kultuuriekraani, läbi keeleprisma. Kaks erinevat keelt 
pole aga kunagi piisavalt sarnased, et pidada neid sama sotsiaalse reaalsuse 
esindajateks. Maailmad, milles erinevad sootsiumid elavad, pole mitte 
erinevate siltidega varustatud samad maailmad, vaid erinevad, eraldiseisvad 
maailmad. Inimesed elavad mitte ainult objektiivses, tegelikus maailmas, 
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vaid ka oma keele maailmas. Keelest sõltub, kuidas antud kultuuri kandjad 
maailma tajuvad, oma taju struktureerivad ja väljendavad.7  
Keelte erinevus ei piirdu seejuures erinevate esemete ja nähtuste 
tähistamiseks kasutatava erineva sõnavaraga. Erinevat maailmataju ilmutab 
ka keele struktuur. Erinevate kultuuride suhet loodusega peegeldab kenasti 
järgmine näide. Kui inglise koerapidaja ütleb: "I have a dog," siis ütleb ta 
tegelikult meile, et omab koera, koer on tema omanduses, koer on 
omandussuhte objekt, passiivne selline. Tema suhtes teostatakse omamise 
akti. Tuttav saksa koeraomanik võib talle vastata: "Ich habe auch," 
Konstruktsioon on täpselt sama. Tuttav venelane peab aga ütlema teisiti: "?  
? ??? ??????." See ei tähenda muud, kui et koer on tema juures. Koer ise on 
aktiivne subjekt, kes tegutseb, jookseb ringi ja teostab vahetevahel juures 
olemist. Inimese juures, posti juures, vahet pole. Kelle koer see on, sellest ei 
ole juttugi. Aga kui üks soomeugrilane kohmab: "Minul on koer" ja teine 
hulga aja pärast vastab: "Minullakin on", siis on suhe koeraga taas erinev. 
Siin on koer mitte lihtsalt inimese juures, vaid peaaegu et inimese peal juba, 
öeldu on ju, pangem tähele, alalütlevas käändes.  

Kokku saime seega viis erinevat keelt ja kolm erinevat maailmapilti. Soovi 
korral võib neid interpreteerida nii, et ühel juhul inimene domineerib looduse 
üle, valitseb seda kuni agressiivsuseni välja, teisel juhul on inimene ja loodus 
suhtelises tasakaalus, kuna üks on omaette ja teine omaette ning kolmandal 
juhul on inimene hoopis looduse meelevallas, sõna otseses mõttes allub 
sellele. Taolisi näiteid on palju. Küllap väljendab/tekitab meile isepärast 
maailmapilti ka näiteks asjaolu, et eesti keele grammatikas on kolm 
minevikuvormi (liht-, enne-, täisminevik), üks olevikuvorm ja mitte ühtegi 
tulevikuvormi. Ju siis on tulevik siinmail alati olnud teiste teha, n-ö ühest 
liidust teise. Vene keeles aga on ??????? ??? automaatselt vaenlane, 
?????? ?? , kuigi sõnasõnalises tähenduses on see sootuks neutraalne isik, 
see on see, kes ei ole sõber. Aga too maailm on kahestunud, polariseerunud, 
kes ei ole meiega, on meie vastu. Kolmandat võimalust ei ole. Ja koos 
emakeelega omandab pisike inimene ka vastava maailmanägemuse. Kas 
saksa, eesti või vene oma, oleneb sellest, millise rahva seas ta üles kasvab, 
mis tema emakeeleks saab. Ja see nägemus on tema jaoks nii loomulik, nii 
õige, et kogu järgneva elu vältel ei küsi ta kunagi miks?. Oma kultuuri kohta 
ju keegi nii ei küsi.  

                                                        
7  Uku Masing kinnitab, näiteks, et sugrilane (soomeugrilane) küsib alati kuidas, igermaan 

(indogermaan) aga küsib enamasti mis (Masing 2004). 
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Kultuuri mõistmise seisukohalt on oluline veel üks aspekt: "kultuur kui 
hingeharidus ja väärtusetunnetus, mis vastandub barbaarsusele", ehk kultuur 
kui tsiviliseeritus. Lähedalt on sellega seotud teinegi kultuuri dimensioon         
– kultuur kui normide ja keeldude süsteem. Iga kultuur on mingil viisil 
organiseeritud. Kultuur algab sealt, kus algavad reeglid, normid, keelud ja 
piirangud. Sealt, kus kõik ei ole enam lubatud. Just reeglid ja keelud 
eristavad kultuurset looduslikust (loomulikust, naturaalsest). Kultuuris on 
alati mingid tabud. Looduses on loodusseadused, kuid ühiskonnas kehtivad 
inimeste kehtestatud abstraktsed reeglid ja normid.8 Looduslik alge inimeses 
tingib tema loomulikku, naturaalset käitumist. See on stiihiline, iseeneslik, 
selle kohta ei saa öelda õige või vale, see lihtsalt on. Kultuurne käitumine 
eeldab aga vähemalt kahte alternatiivi, millest vaid üks on õige ja 
aktsepteeritav. "Ebaõige" käitumine, "väärad" teod on sellised, mis 
funktsionaalselt ei kuulu loodusliku käitumise alla, kuid ei täida ka kultuurse 
käitumise nõudeid. Kultuur vastandub seega mitte ainult loodusele, vaid ka 
mittekultuurile, kultuuri  puudumisele.  

Arusaam tsiviliseeritusest ja mittetsiviliseeritusest (matslusest, metslusest, 
barbaarsusest) tulenebki siit. Inimtegevuses on vist väga vähe, mida ei saaks 
teha kas tsiviliseeritud või mittetsiviliseeritud kombel. Tsiviliseeritus ei 
seostu rahvuslike erinevustega, see on omane kõigile tsiviliseeritud 
inimestele. Kultuur seevastu seostub (rahvusliku) eneseteadvuse ja  
identiteediga. Tsiviliseeritus ühendab, väidab Norbert Elias (2000), kultuur 
aga eristab, piiritleb ja eritleb. Nii on sakslaste uhkuse allikaks nende kultuur, 
mis tähendab eeskätt rahvuslikku hingeelu ja vaimsust. Tsivilisatsioon on 
selle suhtes midagi teisejärgulist. See on küll igapäevaelus kasulik, kuid 
seostub rohkem inimeseks olemise väliste atribuutidega. Prantsuse 
traditsioonis seevastu on tsivilisatsioon mitte ainult viisakus ja head kombed, 
vaid ka inimeste moraal ja vooruslikkus ning ühiskonnaelu mõistlik 

                                                        
8

  Inimese käitumist reguleerivatest psühholoogilistest mehhanismidest kõneldes tõdeb Juri 
Lotman (2002), et inimese eristumist muust loodusest, füsioloogilise muutumist 
kultuuriliseks tähistas loomariigis domineerivate hirmumehhanismide asendumine 
häbimehhanismidega. Inimkoosluse sees (meie) reguleerib käitumist häbi, selle 
koosluse suhetes teistega (nemad) aga hirm. Riigi teke seevastu tähendas 
hirmumehhanismide tähtsuse uut tõusu. Au ja häbi jäid väiksemate, enamasti seisuslike 
koosluste pärisosaks. Kui aga hilisemate arengute käigus (sametine revolutsioon; laulev 
restitutsioon; oranž revolutsioon vms) riiklikud hirmumehhanismid taas nõrgenevad, 
võib ilmneda, et seisuste kaotamise ja kõikvõimsa riigi tingimustes ei ole 
häbimehhanismidel olnud kuigivõrd võimalustki  välja areneda. Kui hirmu enam ei ole 
ja häbi ei ole olnudki, mis mehhanism siis inimeste käitumist õigupoolest reguleerib? 
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korraldus. See on midagi niisugust, mis eksisteerib barbaarsuse 
(tsiviliseerimata oleku) ja dekadentsi (tsivilisatsiooni allakäigu) vahel. 

Kultuuri ja mittekultuuri, tsiviliseerituse ja metsluse mõistetega tuleks 
üldiselt olla ettevaatlik. Tsivilisatsioon liigub ja laieneb. Kui oma ühiskond 
saab (meie mõistes) tsiviliseeritud, tekib suur kiusatus võtta käsile mõni teine 
ühiskond ja ka see meie arusaamade kohaselt ära tsiviliseerida (Me toome 
teile demokraatiat ja vabadust!). Ja häda sellele teisele, kes asjaga nõus ei 
ole. Vägisi õnnelikuks tegemine on tegelikult ju vägistamine. Teisi rahvaid 
on ajaloos palju "tsivilisatsiooni rüppe" toodud, kas siis misjonitöö ja 
veenmisega või mis veelgi sagedasem – tule ja mõõgaga. Õigem oleks võtta 
asja hoopis kultuurilise relativismi vaatenurgast, mille kohaselt nende kultuur 
on nende jaoks sama hea, kui meie kultuur meie jaoks. Loomulikult on meie 
kultuur meie jaoks õige, kuid see ei tähenda, et see oleks üle ilma igal pool 
ainuõige. Meie ei pea nende oma üle võtma ega ka ise teistele oma 
kultuurinorme peale suruma. Jedem das seine. 
Hoopis teine kaasus on ebakultuurne käitumine omaenese kultuuris. Siin on 
tegemist hälbiva ehk deviantse käitumisega. Mis ei ole reguleeritud 
seadusega, reguleerib ühiskondlik hukkamõist ja halvakspanu, mis tavade ja 
normide rikkujale osaks saab. 
Niisiis näeme, et kultuuri kui äärmiselt keeruka nähtuse käsitlemisel on palju 
erinevaid perspektiive. Meie vaatlesime neist üksnes mõningaid. Need olid 
kultuur kui: 

• tehiskeskkond; 
• mittepärilik sotsiaalne mälu; 
• tähenduste süsteem; 
• normide ja keeldude süsteem; 
• tsiviliseeritus. 

Lisame siia veel ühe – kultuur kui juhtimisinstrument. See ärijuhtimises 
levinud käsitlusviis on oma olemuselt ratsionaalne ja instrumentaalne. 
Lähtepunktiks on see, et tugev organisatsioonikultuur nivelleerib töötajate 
käitumist, muudab selle ettearvatavaks. Kui töötajad on organisatsiooni sisse 
elanud, omandanud domineerivad väärtused ja normid, selle, kuidas me neid 
asju siin ajame, siis käituvad nad etteantud viisil, ilma et see nõuaks 
igakordset käsku või keeldu. See hoiab kokku juhi aega, pideva järelevalve 
asemel saab ta tegelda millegi olulisemaga. Ruth Alas (1997: 38) on seda 
hinnanud kui üleminekut "käsutamisstiililt väärtushinnangulisele stiilile, 
töötajate juhtimisele kultuuri kaudu" (vt eespool – juhtimise uus paradigma).  
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Kultuuri õppimine ja ülesehitus 

Geert Hofstede (1994) on kultuuri õppimist ja omandamist võrrelnud vaimse 
programmeerimisega. Mõistagi saab programmeerimise mõistet rakendada 
inimesele vaid teatud reservatsioonidega. Inimene võib sissesöödetud 
programmist ka kõrvale kalduda, tegutseda loovalt, innovaatiliselt, kuid 
vahel ka ettearvamatult või koguni destruktiivselt. Programmile vaatamata 
saab inimese käitumist prognoosida vaid teatava tõenäosusega.  

Iga inimese vaimse programmeerimise juured peituvad sotsiaalses 
keskkonnas. Perekond, lähem ümbruskond, kool, sõbrad tänavalt, 
töökaaslased, naabrid on selle keskkonna põhilised kujundajad. Kultuur, 
nagu eespool juba öeldud, on alati kollektiivne. 

Kultuuri ja selle omandamisega seoses tehakse vahet ühelt poolt 
inimloomuse ja teiselt poolt konkreetse indiviidi, antud isiksuse vahel.9 
Inimloomus on see, mis on omane kõikidele inimestele. Kõik nad on 
inimesed oma geneetiliselt koodilt, inimesed nii füüsiliste olenditena kui 
põhiliste psüühiliste funktsioonide mõttes. Neile on omane tunda armastust, 
viha, kadedust, rõõmu, kurbust. Nad tunnevad ühtekuuluvuse vajadust, 
armastavad mängida mänge, suudavad mitte ainult jälgida oma 
tegevuskeskkonda, vaid sellest ka teiste omasugustega vestelda. Aga mida 
keegi neist oma tunnetega teeb, kas ja kuidas neid väljendab, kas ja kui palju 
neist kõneleb, see toimub juba läbi kultuuriprisma, antud sootsiumis 
kehtivate väärtuste ja normide kaudu. See on elu jooksul õpitud. 

Isiksus aga on unikaalne komplekt vaimseid programme, mis on antud 
indiviidile ainuomased. Neid ei saa jagada ühegi teise olendiga, see ei ole 
teistega ühine. Siin on jooni, mis on pärilikud – ainulaadne geneetiline 
kombinatsioon –, ja neid, mis on kultuurikeskkonnas omandatud. Õpitu on 
seejuures omaks võetud kahel erineval viisil, osalt kollektiivse 
programmeerimisega, teatud kooslusele iseloomuliku kultuuri omandami-
sega ja osalt kordumatu isikliku elukogemuse läbi. 

Kultuurierinevused ilmutavad end mitmelaadsete sümbolite, kangelaste, 
rituaalide, väärtuste kujul (vt joonis 11). Sümbolid on sõnad, žestid, 
kujundid, mitmesugused objektid, mis kannavad teatavat tähendust, sellist 
tähendust, mis on mõistetav ainult antud kultuuri liikmetele. Siia hulka 
kuulub ka spetsiifiline kõnepruuk elik žargoon, rõivastuse stiil, soeng, 
mitmesugused staatusele viitavad märgid ja sümbolid. Vorm, ameti- või 

                                                        
9 Isiksust on siin mõistetud kui indiviidi sotsiaalset kvaliteeti. 
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auastme tunnused, aumärgid – kõik käib siia alla. See on kultuuri pealispind, 
mida me võõra kultuuriga kokku puutudes esimesena märkame. Enamasti 
märkame ka seda, et me ei saa kõigest sellest päris hästi aru. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 11. Kultuuri ülesehitus (G. Hofstede järgi) 

 
Kangelased võivad olla elavad või surnud, reaalsed või imaginaarsed. 
Põhiline, et nad kannaksid omadusi, mida antud kultuur kõrgelt väärtustab, et 
nad oleksid eeskujuks, annaksid käitumismalli teistele. Kangelastega on alati 
midagi juhtunud, sellest saab jutustada lugusid. Ja mis tähelepanuväärne, nad 
on tulnud rasketest olukordadest võitjana välja just seetõttu, et nad uskusid, 
arvasid, mõtlesid, käitusid nimelt nii, nagu kõnealune kultuur õigeks peab. 
Nende teod väärivad järeletegemist. Peale nende on veel kurikaelad, 
antikangelased. Ka nende saatus on õpetlik, neil läheb nimelt halvasti. 
Nendesarnaselt ei maksa kunagi uskuda, arvata, mõtelda, käituda. Taoline 
storytelling või narrating on kultuuri õpetamise üks kõige olulisemaid 
mehhanisme. Koosluse uutele liikmetele (väikesed lapsed, uued töötajad) 
avavad need lood maailma, näitavad kätte õiged väärtused ja 
käitumisnormid. Staažikamad liikmed saavad neist oma veendumustele 
veelkordset kinnitust ja tuge. Ja kuigi tänapäeva muutlikus maailmas on 
kangelaste kuulsus kiire kaduma ja nad ise vahelduvad kui kaleidoskoobis, 
käib (kultuuri) õpetamine ikka lugulaulude abil. Narratiivne lähenemine on 
juurdumas ka organisatsiooniteoorias (Czarniawska 1997). 

Praktika Väärtused 

Rituaalid 

Kangelased 

Sümbolid 
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Rituaalid on kollektiivsed toimingud, mis puhttehnilises mõttes on küll 
küündimatud soovitavat eesmärki saavutama, kuid mida peetakse antud 
kultuuris sotsiaalselt olulisteks. Rituaalide väärtus on neis endis. Siia hulka 
käib viis, kuidas on kombeks üksteise poole pöörduda, tervitada, kuidas 
avaldada austust. Rituaalide hulka kuuluvad ka mitmesugused tseremooniad, 
miitingud, kohtumised. Väga olulised on kõigis kultuurides antud koosluse 
liikmeks vastuvõtmise ja kooslusest väljaarvamise rituaalid. 

Sümbolid, kangelased, rituaalid kuuluvad kultuuri igapäevase praktika hulka. 
Need moodustavad kultuuri vaadeldava osa. Mis aga jääb 
asjassepühendamatu ees varjatuks, on nende märkide ja toimingute tähendus 
antud kultuuri liikmete jaoks. Ega neil muud tähendust olegi, kui ainult see, 
kuidas neid tõlgendatakse ning mis tähendus on neile kombeks 
traditsiooniliselt omistada. 

Kultuuri tuuma aga moodustavad väärtused. Need kannavad endas mingeid 
eelistusi, väärtustest tulenevalt peab antud kultuur midagi olulisemaks 
võrreldes millegi teisega. Tänu väärtussüsteemile oskavad kultuuri liikmed 
tegelikkuses orienteeruda, hinnata selle ilminguid taoliste mõõdupuudega 
nagu hea/halb, ilus/inetu, puhas/räpane, tark/rumal, loomulik/ebaloomulik jt. 
Milline see asi tegelikult välja näeb, mille kohta antud kultuuris öeldakse, et 
see on ilus ja puhas, on hoopis teine küsimus. Väärtussüsteemid võivad olla 
väga erinevad. Mis ühes kultuuris on näiteks kaval ja osav, on teises 
kultuuris lihtsalt ebaaus. 

Konkreetsele kultuurile omast väärtussüsteemi hakatakse omandama varases 
lapsepõlves. Laps omandab väärtusi tegemise ja kogemise teel (Head lapsed 
nii ei tee! Sa ju tahad hea laps olla?!). Kui väärtused on omandatud mitte 
abstraktselt ja teoreetiliselt, vaid praktika kaudu, siis on neid hiljem väga 
raske muuta. Ja mitte ainult muuta, isegi sõnastada, formuleerida on neid 
raske. Neid ei saa omavahel arutada, võrrelda või vahetult uurida. Oma 
kultuuri väärtuste kohta selle kandjad küsimusi ei esita. Kui mõni võõras 
juhtub seda tegema, siis kutsub see enamasti esile ärrituse. Väärtuste kohta 
saab teha vaid (kaudseid) järeldusi, jälgides pealispindset, seda, kuidas mingi 
kultuuri kandjad erinevates olukordades käituvad. Miks nad just nimelt nii 
reageerivad ja toimivad, ei oska nad ka ise alati seletada (Sest nii on õige!) 
või toovad mõne suvalise, asjasse mittepuutuva seletuse. 

Väärtustest tulenevad normid ehk grupisisesed käitumisstandardid. Kui 
väärtus on ideaal, absoluut, see on see, kuidas maailm peaks olema, siis norm 
on enamuse valik, norm on n-ö statistiline. Ühel juhul toimib inimene mingil 
teataval viisil, sest see on õige, mõtlemata sellele, miks just nii on õige. 
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Teisel juhul toimib inimene aga seetõttu, et kõik teevad nii. Enamasti on 
inimesed kõikjal vooruse poolt ja patu vastu (ideaal), kuid arusaamine sellest, 
mida pidada patuks ja kuidas sellega võidelda, võib kultuuride ja 
subkultuuride lõikes olla vägagi erinev (norm). Anthony Giddens (2001: 695, 
701) on väärtusi ja norme defineerinud järgmiselt: 

"Väärtused on üksikinimese või grupi ideed sellest, mis on soovitatav, 
õige, hea või halb. Erinevused väärtustes on inimkultuuri 
mitmekesisuse võtmeaspekte. Mida inimesed väärtustavad, on 
tugevasti mõjustatud konkreetsest kultuurist, milles nad elavad. […]  

Normid on käitumisreeglid, mis peegeldavad või kehastavad antud 
kultuuri väärtusi, mingit tüüpi käitumist kas ette kirjutades või seda 
keelates. Norme toetavad alati üht või teist liiki sanktsioonid, alates 
ühiskondlikust laitusest kuni ihunuhtluse või hukkamiseni välja". 

Seega on kultuur oma ülesehituselt keerukas, mitmekihiline nähtus. Erinevad 
kihid selles ei vastandu üksteisele, vaid pigem täiendavad üksteist. Päris 
kultuuri tuumani jõuda aga pole kuigi lihtne. 

 
Organisatsioonikultuuri funktsioonid 
Nii nagu kultuurile on antud palju erinevaid määratlusi, nii on mitmeti 
defineeritud ka organisatsioonikultuuri. Mary Jo Hatchi (1997) kogutud 
suurest hulgast võimalikest määratlustest toome meie vaid mõned näited. 

• Ettevõtte kultuur on seal harjumus- ning tavapäraseks saanud mõtte- ja 
tegevusviis, mida suuremal või vähemal määral jagavad kõik selle 
töötajad ning mida kollektiivi uued liikmed peavad õppima ja vähemalt 
osaliselt omaks võtma, et neid endid selles ettevõttes omaks võetaks        
(E. Jacques). 

• Põhiliste oletuste kogum, mida antud grupp on leiutanud, avastanud või 
arendanud, õppides lahendama väliskeskkonnaga kohanemise ja 
grupisisese ühtsuse saavutamise probleeme, ja mis on toiminud piisavalt 
hästi, et näida tõesena, ning mida seetõttu tuleb õpetada uutele liikmetele 
kui ainsat õiget viisi nimetatud probleeme mõista, tajuda ja tunda            
(E. Schein). 

• Kultuur on avalikult ja kollektiivselt tunnustatud tähenduste süsteem, 
mida antud grupp antud ajal kasutab. See mõistete, vormide, 
kategooriate ja kujundite süsteem annab inimeste jaoks tõlgenduse nende 
endi olukorrale (A. Pettigrew). 
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Olulisi viiteid organisatsioonikultuuri olemusele on mitmetes teisteski 
definitsioonides: organisatsioonikultuur on "see liim, mis hoiab 
organisatsiooni ühiste arusaamade abil koos" (C. Siehl, J. Martin), see on 
"kollektiivne nähtus, mis väljendab reaktsiooni inimlikus kogemuses 
vältimatule määramatusele ja kaosele" (H. Trice, J. Beyer), organisatsiooni-
kultuur "ise ei ole nähtav, see muutub nähtavaks ainult oma avaldumis-
vormides (J. Van Maanen).  

Mida aga meie siin näeme? Esimene ja kõige olulisem mulje on, et kultuur 
on organisatsiooni jaoks väga tähtis. Kultuur on see liim, mis hoiab 
organisatsiooni koos, aitab vastu seista määramatusele ja kaosele, kultuur 
võimaldab tõlgendada olukorda, kuhu ollakse sattunud, kultuur on selle 
kandjate jaoks ainus õige viis maailma mõista, tajuda ja tunda. Nii nagu 
Edgar Schein (1999: 24) on teisal öelnud: "Elu muutub seeläbi ettearvatavaks 
ja omandab mingi tähenduse". 

Kokkuvõtlikult on organisatsioonikultuuri funktsioonid sõnastanud Maaja 
Vadi (Siimon, Vadi 1999), kirjutades, et kultuur: 

• annab organisatsiooni liikmetele identiteeditunde, mis omakorda aitab ligi 
tõmmata, arendada ja hoida andekaid inimesi; 

• soodustab kollektiivset panust; 
• toetab sotsiaalse süsteemi stabiilsust, sest selles väljenduvad mitmed 

standardid ja kontrollimehhanismid; 
• aitab organisatsiooni liikmeil aru saada ümbruskonnast; 
• kujundab kohanemismehhanismid muutlikus keskkonnas toimetulekuks; 
• loob baasi avalikkussuhetele ja imagole; 
• toetab suhteid huvi- ja sidusgruppidega. 

Lisaks sellele kultuur liidab ja lahutab, ühendab ja eristab. Seda teeb 
rahvuskultuur ja sama teeb organisatsioonikultuur. Kui kultuur on antud 
rühmale ainus õige viis maailma mõista, siis on kõik teised viisid ju valed. 
Kes asjadest teistmoodi aru saab, see ei ole oma, see on võõras. Võõrast 
omaks ei võeta, vähemasti mitte enne, kui ta on kasvõi osaliselt ära õppinud 
ja omaks võtnud "õige" maailmanägemise. Selleks et määratleda, kes on 
meie, tuleb vahele tõmmata joon, mille taga on nemad. Seda piiri on 
võimalik ületada, kuid ainult teatud tingimustel. Vormiliselt tähistavad selle 
piiri ületamist eespool juba mainitud sisenemisrituaalid (meremeheks 
ristimine, rebaseks löömine, initsiatsiooniriitused). Ka sõjaväeline 
vandetõotus ja avalikus teenistuses obligatoorne ametnikuvanne kuuluvad 
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samasse kategooriasse. Rituaalne on ka piiri teistkordne ületamine, seest 
välja. Olenevalt organisatsioonist, võib viimaseks rituaaliks jääda lõpuball 
(kolledž, gümnaasium), kuldne käepigistus (suurkorporatsioon või -pank), 
tsementi valamine (maffia). 

Organisatsioonikultuur on seega äärmiselt oluline mehhanism, mis mõtestab 
ja korrastab kollektiivset kogemust, aitab mõista, mida üks või teine nähtus 
antud kultuuri kandjate jaoks tähendab, ning süvendab seeläbi nende 
veendumust, et olukord on kontrolli all. Tänu sellele me teame, kelle või 
millega on tegemist, oskame anda nähtustele nime, teame, kuidas neisse 
suhtuda ja mida nendega ette võtta. Selle tarkuse alusel töödeldakse 
keskkonnast tulevad infovood ümber igat liiki otsusteks (vt tagapool                
– otsustusprotsessid organisatsioonis). 

Iseloomulik on, et organisatsioonikultuuri puhul räägitakse mitte 
tõsikindlatest teadmistest, vaid arvamustest ja uskumustest, väljakujunenud 
hoiakutest ja stereotüüpidest. Kultuur ei ole ratsionaalne, kultuur on 
emotsionaalne. Mõneti utreerides võib öelda, et kultuur on valdkond, kus 
arvamused, uskumused ja hoiakud asendavad teadmisi. Seeläbi kultuur liidab 
ja ühendabki. Raske oleks ju saavutada, et suur grupp inimesi teab mingi 
konkreetse asja või nähtuse kohta selle olulisi parameetreid täpselt samas 
lõikes ja täpselt ühepalju, aga et nad kõik ühtviisi usuvad, et see asi on nii või 
teistsugune (hea/paha, oma/võõras, ohtlik/kasulik, oluline/ebaoluline), see on 
märksa kergemini saavutatav. Need uskumused ja nähtustele omistatavad 
tähendused aitavadki antud grupil maailmas orienteeruda. Sellised mõisted 
nagu tõde ja tõene on siin kasutatavad vaid nominalistlikus tähenduses, st 
tõde on see, mida tõeks nimetatakse, mida usutakse tõene olevat. Oluline on 
mitte asi ise, vaid see, mida kellegi või millegi kohta arvatakse ja räägitakse. 
Taolise tõe vahekord tegelikkusega võib loomulikult suuresti varieeruda. 

Teatava paralleeli võib siin tõmmata organisatsioonipoliitika valdkonnaga. 
Nii kultuur kui poliitika kuuluvad mõlemad pigem irratsionaalsesse kui 
ratsionaalsesse maailma. Organisatsiooni suhtes on nende toime aga 
vastandlik – kultuur liidab, kuid poliitika killustab, kuna selle põhikategoo-
riateks on huvid, jõud, võim. Ka poliitika puhul on tõde kokkuleppeline, kuid 
erinevalt kultuurisfäärist asendavad seda siin mitte uskumused, vaid huvid, 
nii nagu õigust asendab selles valdkonnas võim. 

Tähele tuleb panna ka seda, et organisatsioonikultuur ei esine vahetul, ehedal 
kujul. Selle olemasolu lihtsalt järeldub antud kollektiivi liikmete käitumisest. 
Siin me jõuamegi organisatsioonikultuuri ülesehituse ja seda ülesehitust 
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kirjeldavate mudelite juurde. Juba viidatud Edgar Schein, keda õigusega 
peetakse funktsionalistliku organisatsiooniteooria üheks suurimaks 
korüfeeks, kujutab organisatsioonikultuuri ülesehitust kolmekihilisena (vt 
joonis 12). Kultuuri väljendustasandi ja sisutasandi eristamine on siin väga 
selge. Välise, pindmise kihi moodustavad artefaktid ehk tehiskeskkond. 
Selles võib eristada kolme liiki ilminguid: füüsilisi (materiaalsed objektid, 
ehitised, kunst, disain, dekoor, riietus, välimus), käitumuslikke (traditsioonid, 
kombed, tseremooniad, rituaalid, kommunikatsioonivormid, ergutused, 
karistused) ning verbaalseid (seletused, metafoorid, nimed, hüüdnimed, 
argoo, naljad, anekdoodid, müüdid, kangelased, kelmid). See tase on nähtav, 
kuuldav, hoomatav, sellel on inimestele vahetu emotsionaalne mõju. 
Hofstede sibuldiagrammi sümbolid, kangelased, rituaalid on siin kõik kenasti 
olemas ja samas artefaktide kihis omavahel koos, mitte eraldi välja toodud.  

 
 

 
Nähtavad, vaadeldavad, kuid raskesti 
mõistetavad ilmingud 

 

Artefaktid 

  
Organisatsiooni struktuurid, protsessid 
 

 

 
Teadvustatud ja sõnastatud põhjendused, 
seletused ning õigustused 

 

Deklareeritud väärtused 

  
Strateegiad, sihid, filosoofiad 
 

 

 

 

Sügavamad 
baasarusaamad 

 

 

Alateadlikud, sõnastamata, 
endastmõistetavad arvamused ja uskumused 
 

 
Joonis 12. Organisatsioonikultuuri kihid (E. Scheini järgi) 

 
Katsed dešifreerida, lahti mõtestada, miks see tehiskeskkond just nii- või 
teistsugune on, viivad meid organisatsioonis omaksvõetud väärtuste juurde. 
See on Scheini mudeli teine tase. Oluliseks väärtuseks on kindlasti ajalooline 
traditsioon, järjepidevus, millega organisatsiooni liikmed põhjendavad 
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paljusid oma tehiskeskkonna elemente (Aga meil on see alati nii olnud!).10 
Peale selle on ametlikud ehk deklareeritud väärtused kirjas organisatsioo-
nilistes dokumentides, kust võib lugeda, milline on organisatsiooni missioon, 
millised on tegevusprintsiibid ja hindamis-kriteeriumid, milline on töötajate 
eetikakoodeks. Need dokumendid on kergesti kättesaadavad ning nende 
põhjal võib jääda uskuma, et nimelt selline ongi antud asutuses domineeriv 
korporatiivne kultuur. Aga Schein (1999) ei usu. Ta kahtlustab, et ametlike, 
formaalselt kehtestatud väärtuste taga on veel midagi, midagi väga olulist ja 
just see nähtamatu miski reguleerib kollektiivi liikmete tegelikku käitumist. 
Igal juhul reguleerib tugevamalt kui kehtiv eetikakoodeks. Sellele mõttele 
viis teda tähelepanek, et ühed ja samad (deklareeritud) väärtused kipuvad 
erinevates organisatsioonides korduma. Alatasa võib lugeda selliseid 
moeväljendeid nagu õppiv organisatsioon, meeskonnatöö, töötajate 
kaasamine juhtimisse. Samas on lõhe väidetavalt omaksvõetud väärtuste ja 
organisatsioonilise tegelikkuse vahel pahatihti ilmne. Selleks peab ju mingi 
põhjus olema? 
Püüdes mõista organisatsioonikultuuri sügavamat taset, milleks on ühised, 
kuid enamasti sõnades väljendamata baasarusaamad, läheneb Schein neile 
ajaloolises retrospektiivis. Tema hinnangul tuleb võtit otsida kas 
organisatsiooni loojate või siis selle hilisemas arengus mingite 
põhimõtteliste, vapustavate murrangutega toime tulnud juhtide uskumustest, 
väärtustest, hoiakutest. Loogika on lihtne: kui asutajate ja tippliidrite 
väärtused ja vaated ei vasta sellele, mida organisatsiooni tegevuskeskkond 
tegelikult eeldab, siis kukub kogu üritus läbi ja mingit 
organisatsioonikultuuri ei tekigi. Taolisel firmal tuleb lihtsalt laadalt koju 
minna. Kui aga esialgne edu jätkub, muutuvad liidri(te) vaated, väärtused, 
uskumused kogu kollektiivi ühisteks ja endastmõistetavateks uskumusteks 
ning väärtusteks. Nii saavadki neist sellised sõnades väljendamata 
seisukohad selle kohta, milline maailm on, kuidas toimib ja mis eriti tähtis         
– mida  on vaja, et selles maailmas edukalt edasi jõuda. 
Organisatsioonikultuuri sisuks on nimelt need üheskoos õpitud väärtused, 
uskumused, arvamused, mis muutuvad ühisteks ja endastmõistetavateks sel 
juhul, kui organisatsiooni saadab edu. Ja muutuvad ühisteks ainult 
tingimusel, kui organisatsiooni liikmed veenduvad, et just sellised 
uskumused, arvamused, väärtused toovad edu ja juba seetõttu need lihtsalt 
peavad olema õiged. Praktika on tõe kriteerium, ei miski muu. 

                                                        
10

  Praktikast on teada näiteid, kus firma omanikeringi muutudes ja tegevjuhtkonna 
vahetudes lõpetati kategooriliselt kõik need tegevused, mille vajalikkusele ei suutnud 
töötajad anda mingit muud seletust. 
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Organisatsiooni liikmete järgmised generatsioonid aga ei ole neid mänge 
kaasa teinud, nemad tulid hiljem. Nende jaoks on tähtis, et nimelt nii ja nii 
tuleb teha, sest nii meil siin neid asju aetakse. Nii teha on normaalne ja õige. 
Aga miks meil neid asju just nii aetakse, polegi sedavõrd oluline. Tähtsam on 
teha nagu kõik, mitte jääda jänni, mitte olla viletsam, mitte olla must lambas 
või valge vares. Loomulikult ei oska need töötajad vastata küsimusele aga 
miks?, kui keegi peaks juhtuma küsima. 
Selle arutluse põhjal teeb Schein (1999) kolm järeldust. 

1. Kultuur on antud grupi inimeste akumuleerunud elutarkus, selle 
aluseks on need mõtlemise, tundmise, maailma mõtestamise viisid, 
mis on teinud selle grupi edukaks; kultuur tuleb minevikust, sellisena 
on see midagi väga stabiilset, mida on hiljem äärmiselt raske muuta. 

2. Süvatasemel võib kultuuri ette kujutada kui ühiseid mentaalseid 
maailmamudeleid, mis on omased antud grupi liikmetele ja mida nood 
peavad endastmõistetavaks; kultuuri kõige olulisemad osad on seega 
vaataja eest varjatud. 

3. Ei ole õiget ega väära kultuuri, ei ole head ega halba kultuuri mingis 
muus mõttes kui ainult suhtes sellega, mida organisatsioon püüab 
saavutada ja mida tegevuskeskkond tegelikult võimaldab; põhiline on 
kultuuri adekvaatsus, tingimustele vastavus. 

Väga selged järeldused. Täiendavat selgitust nõuavad vahest vaid need 
mentaalsed maailmamudelid. Asi on selles, et kõik organisatsioonid 
tegutsevad rahvuskultuuri kontekstis, kannavad endas selle mõju. 
Sügavamates baasarusaamades peegelduvadki inimeste kõige üldisemad, 
abstraktsemad veendumused. Kas inimtegevus peab olema loodusega 
kooskõlas või tuleb looduselt võtta kõik, mis võtta annab? Või siis äkki on 
inimene hoopis kaitsetult looduse meelevalla all? Kas inimene kui niisugune 
on oma loomult põhiliselt hea ja virk või halb ja laisk? Kas ühiskonna 
algrakukeseks on indiviid või kollektiiv? Kumb neist on olulisem, kumb 
peab võimaliku konflikti korral taganema? Kuid mis on tõde? Kas see, mida 
väidavad meie juhid või see, mis on teaduslikult tõestatud? Kas töös ja elus 
on valetamine paratamatu või on see kahetsusväärne ja karistatav? Kas aeg 
on lineaarne või tsükliline, kas ühes ajahetkes saab tegeleda ainult ühe või 
koguni kümnekonna erineva asjaga? Mis asi on sotsiaalne ruum ja inimese 
privaatsus, milline peab olema ruumiline distants inimeste vahel? Vastused 
neile ja muudele samalaadsetele küsimustele peegeldavad erinevat 
maailmatunnetust, mis leiab nii või teisiti väljenduse organisatsiooni 
ülesehituses, selle toimimises, kõigis neis mängureeglites, mis seal kehtivad. 
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Erinevad käsitlusviisid 

Eespool oli juttu sellest, et kõige tuntumad organisatsiooni metafoorid on 
mehhanism ja organism. Organisatsioon kui kultuur erineb metafoorina neist 
kahest nimetatust. See ei kattu formaalse ega mitteformaalse struktuuriga, ei 
eesmärkide sihipärase saavutamise ega antud tingimustes ellujäämise 
temaatikaga. Pigem on siin kõne all need tähendused ja see tähtsus, mis 
organisatsiooni liikmed omistavad nii ametlikele kui mitteametlikele seostele 
ja suhetele. Organisatsioonid ei eksisteeri kusagil omaette kui asi iseeneses, 
neid konstrueerivad organisatsiooni liikmed organisatsioonis toimuvate 
tegevuste ning nende käigus omandatud kogemuste tõlgendamise, 
interpreteerimise, neile teatava tähenduse omistamise teel (Schultz 1995).  

Ülalmainitud erinevus aga ei tähenda, et varasemate organisatsiooni-
teoreetiliste käsitluste eeldused ja arusaamad (vt 1. peatükk) jääksid kultuuri 
käsitlemisel kõrvale. Vastupidi, organisatsiooni kui masinavärgi 
käsitlemisest väljakasvanud ratsionalism ning organisatsiooni organismina 
käsitlemisest tulenev funktsionalism moodustavad koos sümbolistliku 
lähenemisega kolm peamist organisatsioonikultuuri käsitlemise paradigmat 
(vt tabel 4).  
 
Tabel 4. Organisatsioonikultuuri käsitlemise teoreetilised perspektiivid 

Perspektiiv Käsitlus 
organisatsioonist Käsitlus kultuurist 

Ratsionalism 

 

Organisatsioon on 
eesmärkide efektiivse 
saavutamise vahend 

Kultuur on organisatsiooni 
eesmärkide saavutamise 
instrument 

Funktsionalism 

 

Organisatsioon on 
kollektiiv, mis püüab 
vajalike funktsioonide 
täitmise abil ellu jääda 

Kultuur on ühiste väärtuste ja 
baasarusaamade kogum, mis 
täidab tegevuskeskkonna 
tingimustega kohanemise ja 
organisatsioonisisese ühtsuse 
saavutamise ülesannet 

Sümbolism 

 

Organisatsioon on 
inimlik süsteem, mis 
väljendab sümboolsete 
tegevuste keerukaid 
mustreid 

Kultuur on sotsiaalselt 
konstrueeritud sümbolite ja 
tähenduste kogum 
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Ratsionalistlik perspektiiv lähtub sellest, et iga organisatsiooni ees on kindlad 
eesmärgid, mille saavutamiseks tuleb valida kõige otstarbekoha-semad 
vahendid. Teiste seas on selliseks vahendiks ka kultuur. Ka kultuur on 
sihipäraselt loodav. Kultuurile omased väärtused ja normid tuleb välja töötada 
täiesti teadlikult ning otseses sõltuvuses sellest, milliseid ülesandeid 
organisatsiooni ette seatakse. Siis tuleb need kehtestada ja juurutada. Samast 
seisukohast tuleb mõõta ja hinnata ka kultuuri suundumust (vastavust 
organisatsiooni ametlikele eesmärkidele), mõjusust (levikut organisatsiooni 
liikmete seas) ning tugevust (organisatsiooni liikmetele avaldatavat survet). 
Organisatsioon on ühtne ja tugev tervik, igasugused subkultuurid on hälve, 
teisitimõtlemine, mis segab ühiste eesmärkide elluviimist. 
Funktsionalistlikus perspektiivis vaadatuna pakub kultuur huvi kui 
kohanemismehhanism, mis tagab süsteemi säilimise. Põhiküsimuseks on, mida 
kultuur teeb, kuidas funktsioneerib, milliseid ülesandeid täidab, samuti see, 
kuidas kultuur tekib ja muutub. Sedamööda, kuidas organisatsiooni liikmed 
omandavad ja arendavad antud kultuurile omaseid põhiväärtusi ja                       
-uskumusi, aitab kultuur neil väliskeskkonnaga adapteeruda ja organisatsioo-
nisiseselt integreeruda. Tulenevalt sellest on väga oluline kultuuri 
omandamise, selle õppimise protsess. Ei saa eitada ka erinevaid subkultuure, 
kuna organisatsiooni erinevate struktuuriüksuste funktsioonid on erinevad ning 
nõuavadki erinevaid väärtusi ja hoiakuid. 
Sümbolistlikus perspektiivis on aga kõige olulisem, mida organisatsioon oma 
liikmete jaoks tähendab. See, mis organisatsioonis toimub, ei tulene ainuüksi 
põhjuste ja tagajärgede mehhaanilisest seosest või siis antud oludes ellujäämise 
vajadusest. Pigem võetakse erinevaid toiminguid ette, lähtudes neile omistatud 
elik sotsiaalselt konstrueeritud tähendusest. Organisatsiooniline tegelikkus 
kujunebki sedamööda, kuidas füüsilise maailma nähtusi konverteeritakse 
sümbolite maailma kujunditeks. Organismid reageerivad ja käituvad, inimesed 
aga teostavad sümboolseid akte. Inimene on midagi enamat kui lihtsalt 
organism (vt eespool – intelligentne organisatsioon). Kultuuri interpreteeri-
mine tähendab püüet mõista nende sümbolite tähendust, mis kultuuri liikmed 
on loonud. Subkultuurid ei pea tingimata vastanduma organisatsiooni kui 
terviku kultuurile. Enamasti on siin tegemist lihtsalt erinevate tõlgendustega, 
sama isik võib ju tõlgendada olukorda kord ühise kultuuri, kord subkultuuri 
esindaja seisukohast. 
Neist kolmest perspektiivist näikse ratsionalistlik olevat kõige vähem 
innovaatiline. Ettekujutus organisatsioonist kui mehhanismist kantakse lihtsalt 
üle kultuuri valdkonda. Taolist käsitlust kuidagi edasi arendada on vaevalt 
võimalik. Funktsionalismi jaoks on kultuur muutuja, õigemini muutujate 
süsteem. Sümbolismi jaoks on kultuur metafoor. Kaks viimast käsitlust ongi 
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vaadeldavad kui reaktsioon kultuuri masinliku, mehhaanilise käsitlemise vastu. 
Ratsionalism ei püüa leida midagi, selles paradigmas on kõik niigi selge. 
Funktsionalism seevastu otsib kultuuri funktsioone, sümbolism aga kultuuri 
tähendust. Selles osas need kaks perspektiivi otsekui täiendavad teineteist. 
Mõneti teiselaadseid perspektiive peab oma uurimuses silmas Joanne Martin 
(1992). Tema järgi näevad erinevad uurijad kultuuris kas integreerumist, 
diferentseerumist või fragmenteerumist. Esimesel juhul tõlgendatakse kultuuri 
kõiki avaldumisvorme sisemiselt ühtsete, omavahel kooskõlas olevatena. 
Organisatsioonis valitseb üksmeel ja konsensus, kõik on selge, kõik saavad 
kõigest ühtmoodi aru. Igasugune mitmetähenduslikkus on välistatud. Teisel 
juhul võib ette tulla ka teatavat ebajärjekindlust, näiteks kui juhid räägivad üht, 
aga teevad tegelikult teist. Üksmeel ja samalaadsed arusaamad maailma 
asjadest on taandunud subkultuuride tasemele. Erinevad subkultuurid, näiteks 
erinevates osakondades või kutsegruppides domineerivad väärtused, võivad 
aga sageli olla omavahel vastuolus. Ühe eraldivõetud subkultuuri raames on 
kõik siiski jätkuvalt selge, seal mitmetähenduslikkust ei ole. Kolmas 
lähenemine aga keskendub just mitmetähenduslikkusele kui kultuuri 
põhiolemusele. Ei organisatsiooni kui terviku ega ka üksikute subkultuuride 
tasemel ei ole konsensust, valitseb vaadete ja arusaamade paljusus. Üksmeel ja 
eriarvamused vahelduvad erinevate küsimuste lõikes, on muutlikud ja 
heitlikud. Integreerumise puhul on sobivaks metafooriks monoliit või 
hologramm, diferentseerumise puhul "selguse saarekesed mitmetähendus-
likkuse meres" (Martin 1992: 13), fragmenteerumise puhul on selleks džungel. 
Organisatsioonikultuuri käsitlemise keerukus tuleneb aga mitte ainult sellest, et 
erinevad uurijad näevad tegelikkust erinevas perspektiivis ja püüavad oma 
resultaatidest kokku panna erinevaid konstruktsioone. Uurija uurib enamasti 
ikka oma uurimisskeemi, st mitte seda, mis on, vaid seda, mis on antud 
skeemiga kirjeldatav. Objektiivses plaanis teeb kultuuri käsitlemise keerukaks 
eeskätt selle äärmine mitmekesisus riikide ja rahvaste, aga ka erinevate 
organisatsioonide ja asutuste lõikes. Mõnes kultuuris on peamiseks väärtuseks 
punktuaalsus ja kord, inimesed muutuvad seal lausa ärevaks, kui ei tea täpselt, 
mis tulemas on, ja eriti kui puuduvad selged juhised, kuidas peab käituma. 
Mõnes teises kultuuris võetakse aga asja rahulikult, et mis seal siis ikka, aeg 
voolab, elu läheb, küll jõuame, teeme siis kui saab. Ja ei juhtugi midagi. On 
kultuure, kus hinnatakse kõrgelt kolleegide toetust ja südamlikke suhteid, ja on 
selliseid, kus saab loota vaid iseendale ja oma läbilöögivõimele. Väärtused 
võivad olla mitte ainult erinevad, vaid koguni vastandlikud. Iga rahvas ja ka 
iga organisatsioon on oma kultuuri mõttes ainulaadne, unikaalne. Ja kuigi siin 
ühtekokku õitseb miljon lille, oleks siiski vahest ennatlik teha järeldus, et 
kultuur on sedavõrd eriline valdkond, kus ei kehti üleüldse mingid üldistused 
ning kogu valdkonna kui terviku kohta ei saagi midagi öelda. Päris nii see asi 
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siiski ei ole, mingid ühisjooned on ka kõige erinevamatel kultuuridel. Uurimu-
sed näitavad, et kultuuride lõputu mitmekesisus on tegelikult rühmitatav 
teatavateks suuremateks kogumiteks, et rääkida võib üht või teist tüüpi 
kultuuridest, et leida võib paljusid konkreetseid kultuure, mida ühendavad 
samad domineerivad põhiväärtused. Pindmised avaldumisvormid on küll igal 
üksikul juhul unikaalsed ja kordumatud, kuid dominandid on küllalt sageli 
samad. Kui õnnestub jõuda pealispinnast sügavamale, muutub pilt selgemaks. 
Põhimõtteliselt on kaks võimalust, kuidas saaks erinevat tüüpi kultuure 
omavahel eristada ja võrrelda. Ühel juhul tuletatakse kas teoreetiliselt või 
empiiriliste uuringute käigus mingid mõõdetavad parameetrid, luuakse 
vastavad skaalad, millele siis sõltuvalt antud näitaja esinemissagedusest/tuge-
vusest paigutuvad uuritavad kultuurid. Enamasti konstrueeritakse need skaalad 
kahemõõtmelise maatriksi kujul, mis tähendab, et erinevaid kultuure või 
kultuuritüüpe mõõdetakse korraga kahe erineva parameetri põhjal. Kahe 
tunnusega mõõdetuna paigutuvad uuritavad kultuurid siis selle diagrammi ühte 
või teise ruutu, ühe või teise kultuuritüübi alla. Kolme- ja enamamõõtmelist 
käsitlust peetakse üldjuhul tehniliselt liiga keerukaks. Erinevus uurijate vahel 
on selles, mis on need dimensioonid, mida võtta aluseks, mida pidada kõige 
olulisemateks.  
Teine arvestatav lähenemine on nn ideaaltüüpide meetod, mis on meile juba 
tuttav M. Weberi bürokraatia-käsitlusest. Selle puhul luuakse mingi nähtuse 
olulisi tunnusjooni rõhutades analüütiline mudel, nn puhas tüüp, millele ei 
pruugi absoluutselt samasugust vastet tegelikkuses ollagi. Empiirilises 
uurimises paigutuvad reaalselt olemasolevad kultuurid sel juhul vaid harva 
üheainsa ideaaltüübi alla, ilmutades pigem mingeid hübriidseid tunnuseid. 
Samas on ka sel meetodil oma tunnetuslik väärtus. Kui mingis 
organisatsioonis võib leida ühtaegu märke nii saavutusvajadusest, 
võimukesksusest kui kiindumusest reeglitesse ja ettekirjutustesse, siis on 
suhteliselt ebatõenäoline, et kõik need dominandid on seal esindatud 
ühetugevuselt. Mingi neist jääb ikkagi peale, domineerib. Praktika näitab, et 
ideaaltüüpide meetod ei välista samas ka parameetrite mõõdetavust. Õigem 
ongi öelda, et dimensiooniline mudel ja tüpoloogia kui lähenemisviis mitte ei 
välista, vaid pigem täiendavad teineteist. Võimalik on ka nimetatud 
lähenemiste ühitamine ja üleminek ideaaltüüpidelt dimensioonide ja skaalade 
juurde. Sellest kõigest aga lähemalt järgmises peatükis. Ja veel – milline 
meetod end millistes tingimustes kõige paremini õigustab, on seniajani 
ebaselge (Cooper, Cartwright, Earley 2001, xvii). 
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5. Organisatsioonikultuuri tüübid 
 

Organisatsioonikultuuri arhetüübid 
Roger Harrisoni ja Charles Handy loodud mudel on heaks näiteks 
ideaaltüüpide meetodi rakendamisest organisatsioonikultuuri uurimisel. 
Ühiste arutelude tulemusena jõudsid nad nimelt järeldusele, et ühtekokku on 
olemas neli erinevat organisatsioonikultuuri. Oli 1970ndate aastate algus, 
organisatsioonide puhul peeti võtmelüliks endiselt struktuuri ja "enamik 
erinevate organisatsioonide liikmetest ei olnud oma organisatsiooni 
kultuurist kuigipalju teadlikumad, kui on kalad vee omadustest" (Harrison 
1995: 150). Ilus mõte: kala elab vees, inimene kultuuris. Kala ilmselt H2O 
valemini ei jõua, aga inimene võiks oma kultuurikeskkonda teadvustada küll. 
Igal juhul ei olnud kultuuri problemaatika organisatsiooni- ja 
juhtimisteooriasse tollal veel jõudnud. Järgnevate aastate vältel hakkas 
arusaamine kultuuri olulisusest siiski süvenema ning selles oli eriti just 
Handy kujundlikul mõtlemisel ja nobedal sulel kindlasti oma osa. 
Omavahelises tööjaotuses oligi Harrison pigem ideede genereerija ja Handy 
nende propageerija rollis. 

Harrisoni teeneks tuleb lugeda, et ühena esimestest sõnastas ta põhilised 
funktsioonid, mida kultuur (varasemas terminoloogias – ideoloogia) 
organisatsioonis täidab (Harrison 1995). Tema arvates on just organisat-
sioonikultuur see, mis: 

• määratleb liikumise eesmärgid ja järgitavad väärtused, mille suhtes on 
võimalik hinnata, kas organisatsioon on oma tegevuses edukas ja mida 
see üldse väärt on; 

• kirjutab ette õige suhte indiviidi ja organisatsiooni vahel; see on kui 
ühiskondlik lepe, mis määrab, mida organisatsioon võib oma liikmetelt 
nõuda ja liikmed oma organisatsioonilt oodata; 

• näitab ära, kuidas organisatsioon kontrollib oma liikmete käitumist, 
millised kontrolli viisid on legitiimsed (aktsepteeritavad) ja millised 
mitte; 

• märgib, milliseid omadusi tuleb organisatsiooni liikmete puhul hinnata 
või hukka mõista, ning samuti selle, kuidas neid tuleb ergutada või siis 
karistada; 
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• näitab organisatsiooni liikmetele, kuidas nad peavad üksteise suhtes 
käituma, kas omavahel konkureerima või koostööd tegema, olema siirad 
või salalikud, pidama distantsi või olema lähedastes suhetes; 

• määrab ära, millised on õiged meetodid suhetes väliskeskkonnaga, kas 
seda tuleb aktiivselt kasutusele võtta, agressiivselt ekspluateerida või 
tunda selle eest vastutust. 

Kultuur ei ole mõistagi ainult ettekirjutuste ja keeldude kogum. See põhineb 
väärtustel, mis annavad kõigile neile käskudele ja keeldudele mõtte. Kultuur 
seletab omal viisil nii organisatsiooni liikmete käitumist kui väliskeskkonna 
toimimist, ütleb meile, miks nad niimoodi käituvad ja toimivad ning millist 
käitumist võib neilt seetõttu ka edaspidi oodata ja kuidas on õige sellesse 
suhtuda. 

Kontseptuaalne raamistik, mida Harrison organisatsioonikultuuri 
mõistmiseks pakub, võtab aluseks neli erinevat ideoloogiat:  a) võimule 
orienteeritud, b) rollile orienteeritud, c) ülesandele (sooritusele) orientee-
ritud,  d) isikule (toetusele) orienteeritud. Neid on harva leida puhtal kujul, 
kuid enamik organisatsioone kipub kalduma neist ühe või teise poole. 

Võimukeskne organisatsioon püüab domineerida oma tegevuskeskkonna üle, 
saada jagu igasugusest vastupanust. Taoline organisatsioon püüab mitte 
alluda välisele survele, seadustele ja võimule. Organisatsiooni sees omakorda 
püüavad juhid saavutada absoluutset kontrolli oma alluvate üle. Võimule 
orienteeritud organisatsioon on võistluslik ja võitluslik ning äärmiselt 
tähelepanelik oma võimkonna, reviiri suhtes, olgu selleks siis turg, 
territoorium, toode või juurdepääs mingitele ressurssidele. See püüab 
pidevalt oma võimualust osa suurendada, nõrgemaid organisatsioone ära 
kasutada või alla neelata. Isegi suhteliselt nõrk võimukeskne organisatsioon 
tunneb suurt rahuldust oma ülemvõimust veelgi nõrgemate üle. Sedalaadi 
organisatsioonid püüavad suhetest teistega alati kasu lõigata ning leiavad 
kõikmõeldavaid õigustusi kokkulepete rikkumiseks, kui need pole enam 
kasulikud. Organisatsiooni suurus ja edasine kasv on väärtuseks omaette. 
Selle nimel ostetakse ja müüakse inimesi ning organisatsioone nagu asju, 
inimlikud väärtused ja üldine heaolu ei maksa midagi. Võitlus teiste 
organisatsioonide haaramiseks on halastamatu ja kohati isegi väljaspool 
seadust. Ka organisatsiooni sees valitseb džungliseadus, kui juhid võitlevad 
omavahel hüvede jagamise ja ümberjagamise pärast. 

Võimule orienteeritud organisatsioon pakub üksikutele agressiivselt 
meelestatud indiviididele hea võimaluse võidelda ennast üles, karjääriredeli 
tippu, tavainimesele aga vägagi kasinat turvatunnet. Kõige elujõulisem on 
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seda tüüpi organisatsioon olukorras, kus inimesed on abitud ja allasurutud 
ning sunnitud valima kas halva töölepingu või tööst ilmajäämise vahel. 
Harrisoni väitel võib taolist pilti tihti kohata arengumaades. 

Võimukeskse organisatsiooni probleemiks on ka see, et palju energiat läheb 
töötajate järele valvamise peale. Tuginemine ainult piitsale ja präänikule 
tekitab allasurutud mässumeelsust, mida keegi ei julge küll välja näidata. Kui 
tehnoloogiline protsess ja tööde vastastikune sõltuvus võimaldab vahetut 
järelevalvet iga töötaja üle, siis on distsipliin tagatud. Kui aga juhtide võim ei 
suuda täitjate lojaalsust kindlustada, võib asi minna varjatud sabotaažini. 

Rollikeskne organisatsioon püüab olla nii ratsionaalne ja korrastatud kui 
vähegi võimalik. Kui võimukesksus rajanes oma tahte maksmapanemisel, 
siis siin on au sees seaduslikkus, legitiimsus ja vastutus. Harrisoni arvates 
ongi see organisatsioonitüüp kujunenud kui vastureaktsioon eelmisele. 
Võistlus, võitlus ja konflikt on siin kas asendunud või vähemasti reguleeritud 
reeglite ja protseduuridega. Õigused ja soodustused on määratletud väga 
täpselt. Kuigi rollile orienteeritus rõhutab hierarhiat ning igaühe kohta selles, 
staatust, leevendab seda austus seaduslikkuse ja legitiimsuse vastu.  

Käitumine rollikeskses organisatsioonis on suuresti ettearvatav ning 
stabiilsust ja väärikust hinnatakse samavõrd kui kompetentsust. Tegevuse 
korrektsus ongi siin sageli tähtsam kui selle efektiivsus. Organisatsiooniliste 
ümberkorralduste protseduur on kohmakas ja organisatsioon on aeglane 
muutustega kohanema. Ratsionaalsus, umbisikulisus, protseduuride 
tähtsustamine jätavad kodanikule, kliendile, tarbijale väga vähe 
valikuvõimalusi (vt eespool – bürokraatia ja bürokratism). 

Rollikeskne organisatsioon püüab kindlustada kontrolli keerukate 
otsustamise ja probleemide lahendamise protsesside üle neid 
ratsionaliseerides ja lihtsustades. Iga tegevus jagatakse väiksemateks 
osadeks, kehtestatakse vastav eeskiri ja sooritust kontrollitakse. Kui aga 
tingimused muutuvad, jätkavad töötajad enamasti samade, nüüd juba 
vananenud reeglite järgi. 

Ühine joon nii võimule kui rollile orienteeritud organisatsioonide puhul on 
see, et mõlemad suudavad tagada tingimused omaalgatuse, initsiatiivi, 
otsustusvõime arendamiseks ainult väga kitsale ringile tippjuhtkonda 
kuuluvatele isikutele. Ühiskonnas, kus inimeste peamiseks püüdeks on 
igapäevaeluga kuidagi toime tulla või lihtsalt tagada oma pere majanduslik 
kindlustatus, on seda tüüpi organisatsioonid igati omal kohal ja täies elujõus. 
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Arenenud riikides, kus inimeste sotsiaalne turvalisus on üldiselt tagatud, 
kipuvad inimesed aga taotlema sügavamat rahulolu oma tööst. Töö, mida 
tehakse tiheda vahetu järelevalve all või väga jäikades struktuurides, ei 
rahulda enam hästi. Töö peab olema mõttekas, huvitav, võimaldama 
eneseteostust. Sedamööda, kuidas taolised arusaamad levivad, hakkab 
võimu- ja rollikesksetes organisatsioonides kasvama sisemine surve 
muutusteks. 

Ülesandekeskse organisatsiooni jaoks on seatud sihtide saavutamine ülim 
väärtus. Saavutatavad eesmärgid võivad seejuures olla mis iganes: sõda tuleb 
võita, haldust tuleb reformida, lapsi tuleb kaitsta, kasumit tuleb teenida. 
Oluline on hoopis see, et organisatsiooni struktuuri, funktsioone, kõiki 
toiminguid hinnatakse eranditult sellest seisukohast, kuivõrd need aitavad 
kaasa peaeesmärgi saavutamisele. Miski ei tohi takistada liikumist etteantud 
suunas. Ajale jalgu jäänud juhid vahetatakse välja, liikumist pidurdavaid 
reegleid ja rolle muudetakse vastavalt vajadusele. Kui töötajal pole nõutavaid 
teadmisi ja oskusi, koolitatakse ta ümber või asendatakse teisega. Ja kui 
isiklikud huvid või mingid sotsiaalsed kaalutlused kipuvad segama 
probleemide efektiivset lahendamist, surutakse need asja huvides 
kõhklematult maha. Oma perekond ja lapsed, näiteks.  

Sellelaadne organisatsioon ei tunne end seotuna ei autoriteedi, auväärsuse 
ega kehtiva korraga. Ametivõimu peetakse legitiimseks ainult juhul, kui see 
tugineb teadmistele ja oskustele. Ainuüksi ametipositsioonil põhinev võim ei 
ole taolises organisatsioonis aktsepteeritav. Keegi ei kõhkle rikkumast 
reegleid ja ettekirjutusi, kui töö huvid seda nõuavad. Sisemist konkurentsi 
ülesandekeskses organisatsioonis ei ole. Organisatsiooni struktuur on 
disainitud maksimaalselt vastavaks täidetava ülesande või funktsiooni 
nõuetele. Peamist rõhku pannakse kiirele ja paindlikule reageerimisele 
muutuvatele keskkonnatingimustele. Kui eesmärgile liikumine eeldab 
koostööd, siis seda ka tehakse. Liitlasi valitakse ühiste eesmärkide ja 
väärtuste alusel, teiste organisatsioonide arvelt kasu lõigata reeglina ei püüta. 

Seda tüüpi kultuuri võib leida väiksemates organisatsioonides, mille 
entusiastlikud liikmed on kokku tulnud ühiste väärtuste, ideaalide, 
eesmärkide nimel. Väline surve ja sisemised konfliktid võivad neid küll aja 
jooksul kallutada kas võimu- või rollikeskse mudeli suunas. Ka suurtes 
organisatsioonides loodud projekti töörühmad kuuluvad sellesse 
kategooriasse. Need oma ala asjatundjatest koosnevad tiimid tegutsevad 
enamasti väga paindlikult ja efektiivselt, kuni seatud sihid on saavutatud. Siis 
minnakse laiali, et järgmistes projektides ja uuenenud koosseisus edasi 
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tegutseda. Tähelepanuväärne ongi, et kuigi organisatsioon, mis neid 
töörühmi moodustab, võib olla kas rolli- või võimukeskne, toimivad projekti 
töörühmad puhtalt ülesandekeskselt.  

Erinevalt kolmest eelmisest eksisteerib isikukeskne organisatsioon eeskätt 
oma liikmete huvides. Organisatsioon on ainult vahend, mis võimaldab 
rahuldada oma liikmete neid vajadusi, mis jääksid väljaspool organisatsiooni 
rahuldamata. Nii nagu mõned organisatsioonid hindavad oma liikmeid kui 
organisatsiooniliste eesmärkide saavutamise vahendeid ja vastavalt sellele 
kas aktsepteerivad neid või siis heidavad tänavale, nii hindavad isikukeskse 
organisatsiooni liikmed samast seisukohast hoopis oma organisatsiooni. 
Seetõttu võib taolise organisatsiooni eluiga jääda kaunis lühikeseks. 
Niisuguseid võimusuhteid kui teistes organisatsioonikultuurides siin ei ole. 
Pigem õhutatakse organisatsiooni liikmeid üksteist mõjutama vastastikuse 
abistamise ja toetamise kaudu. Otsustamisel eelistatakse konsensust ja keegi 
ei arva, et inimesed peaksid tegema midagi niisugust, mis ei lähe kokku 
nende endi huvide ja eesmärkidega. Kui tõesti on vaja teha midagi 
vähetasuvat või ebameeldivat, siis jagatakse see kohustus kõigi vahel 
võrdselt. Teisal on Harrison (Harrison, Stokes 1992) iseloomustanud isiku- 
ehk toetusekeskset organisatsiooni järgmiselt: 

• inimesed abistavad üksteist ka siis, kui see ei ole ametijuhendis ette 
nähtud, vastastikune abi ja toetus on loomulik mitte ainult oma 
töörühmas, vaid ka teiste töörühmade ja tiimide ning nende liikmete 
suhtes; 

• inimesed suhtlevad palju, arutavad omavahel mitte ainult tööga seotud 
küsimusi, vaid ka isiklikke asju ja koduseid muresid ning alati leidub 
keegi, kes on valmis neid muresid ära kuulama; 

• inimestele meeldib koos aega veeta, nad saavad sageli kokku ka 
väljaspool tööd; 

• töölevõtmise puhul kaalutakse hoolega, kas antud isik sobib sellesse 
kollektiivi eeskätt oma sõbralikkuse ja koostöövalmiduse poolest; 

• inimesi peetakse oma põhiolemuselt headeks ja tublideks, kui midagi 
viltu läheb, antakse alati veel üks võimalus; 

• inimesed teavad, et vajaduse korral teeb organisatsioon nende heaks 
tunduvalt rohkem, kui tööleping ette näeb; omalt poolt püüavad nad ka 
ise organisatsiooni eest hoolt kanda, hoolitsevad ruumide ja seadmete 
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eest, peavad tähtsaks kvaliteeti, püüavad säästa ressursse ning hoida 
firma või asutuse head nime; 

• inimesed peavad koos tähtpäevi, nad tähistavad mitte ainult töövõite, vaid 
ka edutamisi, pensionile ärasaatmisi, sünni- ja aastapäevi; 

• inimesed väärtustavad harmooniat ja väldivad konfrontatsiooni, teinekord 
kasvõi oluliste küsimuste lahendamata jätmise hinnaga; 

• inimesed on usaldusväärsed, nad ei jäta üksteist hätta; alati peetakse sõna, 
kunagi ei jäeta tööd tegemata, tööle tullakse ka pisut haiglasena, peaasi, 
et mitte oma kolleege lisatööga üle koormata. 

Harrison (1993) toob esile ka nimetatud nelja kultuuritüübi tugevad ja 
nõrgad küljed (vt tabel 5). Ise nimetab ta neid arhetüüpideks ehk 
organisatsioonikultuuri algteisenditeks ja rõhutab, et tema kui 
juhtimiskonsultandi aastakümneid kestnud praktika kinnitab kogu 
kontseptsiooni paikapidavust11. 
 

Tabel 5. Nelja kultuuritüübi tugevad ja nõrgad küljed 

Kultuur Tugevused Nõrkused 

Võimule 
orienteeritud 
 

–  ühendab kõigi töötajate 
isiklikud pingutused juhi 
visiooni toetuseks 

–  võib oma 
tegevusvaldkonnas 
kiiresti liikuda ja teha 
äkilisi organisatsioonilisi 
ümberkorraldusi 

–  tõstab esile juhi 
teadmised, tarkuse ja 
talendi 

–  konstruktiivsete muutuste 
raamid on määratud juhtide 
visiooni ja nende 
paindlikkuse tasemega 

–  vahetu juhtimine põhjustab 
suurtes organisatsioonides 
segadust ja ebaefektiivsust 

–  energia kulub mitte ainult 
tööle, vaid ka poliitilistele 
võimumängudele ja juhtide 
soosingu võitmisele 

                                                        
11  Harrisoni ning järgnevalt ka Goffee ja Jonesi käsitluses (vt tagapool – sotsiaalsus ja 

solidaarsus) on arhetüübi mõistet kasutatud pigem metafoorina kui rangelt 
jungiaanlikus tähenduses (vrd Jung 2004: 364–365). Organisatsioonikultuuri 
taandamist arhetüüpidele on teisalt ka kritiseeritud (Alvesson, Berg 1992). Seevastu 
kiidavad praktikud arhetüüpide jõudu kollektiivsete tähenduste juhtimisel ning näevad 
nende kasutusala eeskätt turunduses (Mark, Pearson 2002). 
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–  pakub ohtudes ja 
eriolukordades kindlat 
suunda, aitab üle 
määramatusest, vähendab 
konflikte ja segadust 
 

–  juhtide impulsiivsus uute 
võimaluste otsingul lööb 
segi kõik süsteemid, 
plaanid ja graafikud 

–  halvad uudised ei jõua 
juhtideni 

–  juhtidel on suur jooksva töö 
koormus, samas alluvate 
töö seisab, kuni nad 
ootavad kinnitust ülaltpoolt 

–  mõeldakse ainult 
lühiajalises perspektiivis 

Rollile 
orienteeritud 
 

–  hästi disainitud süsteemid 
ja struktuurid soodus-
tavad toimingute 
efektiivsust ja vähenda-
vad ameti äraõppimisele 
kuluvat aega 

–  selged käsuliinid ja 
vastutusvaldkonnad 
vähendavad konflikte, 
omavahelist konkurentsi, 
segadust ja peataolekut 

–  selged, õiglased reeglid ja 
ettekirjutused kaitsevad 
inimesi omahuvilise 
ärakasutamise ja võimu 
kuritarvitamise eest 

–  kuna on head süsteemid, 
protseduurid ja organisat-
siooni kollektiivne mälu, 
siis pole vaja leiutada 
jalgratast 

– struktuur, rutiin ja 
ettearvatavus tekitavad 
turvatunde ja vähendavad 
stressi 

–  muutused on turbulentse 
keskkonna jaoks liiga 
keerukad ja aeglased 

–  kuna usaldusnivoo on 
madal, võtab kontroll ja 
aruandlus tööajast liiga 
suure osa 

–  rajajooned organisatsiooni 
erinevate osade vahel 
muutuvad kergesti 
vürstkonna piirideks, üle 
mille on koostöö võimatu 

–  igaüks hoolitseb oma kitsa 
töölõigu eest ja keegi ei 
hoolitse terviku eest 

–  inimesed teevad pigem 
seda, mis reeglid ette 
näevad, mitte aga seda, 
mida vaja oleks 

–  kitsalt määratletud 
töökohustused ei lase 
täielikult kasutada alluvate 
võimekust ja loovust 
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Ülesandele 
(sooritusele) 
orienteeritud 

 

–  pingutuste ühtsus, 
saavutamaks kõikide 
poolt väärtustatud 
eesmärke 

–  vähene vajadus 
kontrollida inimeste 
tegevust 

–  kõrge sisemine 
motivatsioon 

–  liikmete kõigi annete 
täielik ärakasutamine 

–  liikmete kõrge 
enesehinnang 

–  kiire õppimine ja 
probleemide lahendamine 

–  kiire kohanemine 
muutustega 

–  kalduvus inimesi lõpuni ära 
kasutada, läbi põletada 

–  kalduvus ressursse raisata, 
ebaefektiivselt kulutada 

–  keskendumine sissepoole, 
kitsas maailmanägemus 

–  liikmed on teiste rühmade 
suhtes ülbed ja 
konkurentsihimulised 

–  võib olla halastamatu, uhke 
tulemus õigustab alatuid 
võtteid 

–  individuaalsuse rõhutamine 
teeb koordineerimise ja 
kontrolli raskeks 

 

Isikule 
(toetusele) 
orienteeritud 

 

–  hea rühmasisene 
kommunikatsioon ja 
integratsioon 

–  enese sidumine vastu-
võetud otsustega on tugev 

–  head oskused lahendada 
inimsuhetega seotud 
küsimusi 

–  koostöö on kõrgel tase-
mel, efektiivne rühmatöö 

–  tundlik keskkonna suhtes 
–  pakub hoolitsust, tundlik 

vajaduste suhtes 
–  usaldus indiviidi ja orga-

nisatsiooni vahel on suur 
–  heaks tasakaaluks 

sooritusele orienteeritud 
organisatsioonile 

–  ei ole kuigivõrd 
orienteeritud ülesannete 
täitmisele 

–  ei saa eriti hästi hakkama 
konfliktidega 

–  otsustab aeglaselt 
–  toimingud on hajutatud, 

ilma keskse fookuseta 
–  ei motiveeri isiklikult 

midagi saavutama 
–  kalduvus seada inimeste 

tarbed kõrgemale 
organisatsiooni vajadustest 
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Nagu näeme, on igal kultuuril oma head ja vead. Mingil perioodil võib 
igaüks neist aidata lahendada organisatsiooni ees seisvaid ülesandeid, kuid 
ükski neist pole alati ja kõikjal parim. Sellega seoses tõstatab Harrison 
(1993) küsimuse organisatsioonikultuuri muutuste vajalikkusest ja 
võimalikkusest.  
Organisatsioonides algatatakse muudatusi enamasti sellepärast, et juhid 
tahaksid tõsta tegevuse tulemuslikkust. Kui siis ollakse silmitsi asjadega, mis 
kõik tuleks selle saavutamiseks ära teha, selgub, et olemasolevas kultuuris ei 
tule sellest midagi välja. Ilmnevad kultuuribarjäärid. Midagi tuleb ette võtta. 
Selleks on põhimõtteliselt kaks võimalust. Esimene on püüda muuta seni 
domineerinud orientatsiooni, näiteks minna rollikultuuri sugemetega 
võimukultuurilt üle sooritusele ja saavutuslikkusele orienteeritud kultuurile. 
Teine võimalus on jääda seniste kultuuridominantide juurde, kuid püüda 
leevendada nende nõrkusi ja tugevdada positiivseid jooni. Harrison ise näikse 
seejuures eelistavat seda teist võimalust. 
Organisatsioonile omase kultuuriorientatsiooni muutmisel on samas ka omad 
varjuküljed: 

• seda on raske saavutada, sest nõuab sügavaid muutusi väärtustes ja 
juhtimisstiilis, samuti organisatsiooni süsteemides, struktuurides ning 
palgakorralduses; 

• võtab kaua aega, vähemalt kolm kuni viis aastat või ka enam; 
• tekitab organisatsioonis segadust ja stressi; 
• sellesuunalised pingutused toovad esimesel etapil enamasti kaasa hoopis 

tulemuslikkuse languse, mistõttu juhtkond võib jätta asja pooleli veel 
enne, kui see hakkab kandma soovitud vilju. 

Organisatsioonikultuuri muutmise püüetest on suur osa seotud katsetega 
loobuda senisest võimu- ja rollikesksusest ning minna üle soorituskesksele 
orientatsioonile, tehes seda nii, et samas tugevneks ka organisatsiooni 
liikmete omavaheline koostöö ja vastastikune toetus. Võtmeküsimuseks on 
siin, kuidas vähendada hirmu ja ängistust, mis on võimu- ja rollikultuuris 
lausa endeemiliseks haiguseks. Harrisoni arvates on hirmu üheks allikaks 
see, et nii võimu- kui rollikeskne kultuur premeerib inimesi allumise eest, 
allumatuse eest aga karistab või jätab hüvitustest ilma. 
Kui nüüd võetakse päevakorda muutused senisest avatuma ja töötajate 
osalusel põhineva kultuuri suunas, kardavad inimesed ilmutada vähimatki 
initsiatiivi, sest omaalgatuse eest on neid varasematel aegadel sageli 
nuheldud. Samuti on neil hirm kaotada turvatunnet, mida jäiga struktuuriga 
süsteem pakub, selline süsteem, kus ootused ei ole väga kõrged ja kus 
tubliduse kriteeriumid on selged ja lihtsad.  
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Muutuste perioodil ei ole põrmugi lihtne neid hirmusid hajutada. Olukord on 
mitmes mõttes riskantne, katsetega olla uut moodi efektiivne kaasnevad 
paratamatult tagasilöögid, ebaõnnestumised ja läbikukkumised. Juhtidelt 
nõuab see protsess lõputut kannatlikkust. Et ka nemad on stressis ja 
murelikud, mis sellest kõigest lõpuks välja tuleb, kipub organisatsioonis taas 
võimust võtma kõva käe poliitika. 

Kaunikesti mõtlematu ja segadust tekitav on seetõttu võtta sihikule otseselt 
kultuur kui niisugune, võtta suund, et nüüd hakkame kultuuri muutma. Idee 
on liiga abstraktne ja efemeerne selleks, et suurem osa inimesi selles mingit 
mõtet näeks. Mõistlikum oleks lihtsalt algatada teatud muudatusi inimeste 
tööalastes toimingutes ja omavahelise koostöö vormides, mis paneksid neid 
tegema asju uut moodi ja edendaksid seeläbi ka nihkeid senises kultuuris. 
Hea oleks, kui eesmärgid oleksid seejuures piisavalt konkreetsed, nii et neid 
saaks mõõta ja töötajad saaksid ise oma edasiliikumist hinnata. 

Hea idee on seada sihiks mitte suur läbilöök, vaid pigem seeria väikesi võite. 
Kui mõni selline on saavutatud, saab püstitada juba natuke keerukama, kuid 
siiski realistliku ja saavutatava sihi. Eesmärkide valik ja nende saavutamiseks 
mõeldud vahendite valik määravadki tegelikult  põhitegevuse parandamisega 
seotud kultuurimuutuste suuna. 

Igal juhul on mõistlik seada konkreetsed ja saavutatavad sihid ning käsitada 
organisatsioonikultuuri kui üht nende sihtide saavutamise tingimust, sellist 
tingimust, mis võib eesmärkide saavutamist kas soodustada või takistada. 
Kõige olulisem on organisatsiooni efektiivsuse suurendamine ja kui selle 
vajalikkust tunnistab enamik organisatsiooni liikmeid, siis ongi loodud 
vajalik kontekst, tegelemaks väärtuste, juhtimisstiili, palgakorralduse, 
struktuuride ja protseduuridega. 

Harrison toob seega sisse uue teema – kuidas kutsuda esile muutusi 
olemasolevas kultuuris. Ja soovitab seda teha muudatuste kaudu igapäevases 
praktikas. Eelmises peatükis nägime juba, et tee kultuuri tuuma, väärtusteni 
läheb praktika kaudu ning et ka kultuuri õppimine ja omandamine käib 
tegemise ja kogemise kaudu. Kultuurimuutustega seoses nimetab Harrison 
(1993) võimukeskset ja rollikeskset kultuuri traditsioonilisteks. Kui nii, siis 
võib sooritusekesksest ja toetusekesksest kultuurist rääkida kui moodsast, 
tänapäevasest. Ja ka muutuste juhtimine on traditsioonilises ja moodsas 
kultuuris erinev. 

Kui Harrison nimetab oma nelja kultuuri organisatsioonikultuuri 
arhetüüpideks, täpsemalt öeldes arhetüüpilisteks kultuurideks, siis tähendab 
see, et iga Harrisoni kultuur tähistab üht organisatsioonis toimivat olulist 
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jõudu – võimu, struktuuri, kompetentsust, inimsuhteid. Iga arhetüüp toob 
tähistatava jõu esile n-ö puhtal kujul, rafineeritult. Ühe jõu. Aga see ei 
tähenda, et neid teisi sel juhul justnagu ei olegi. Nad on kõik koos ja just 
üheskoos moodustavad selle organisatsioonilise maailma, milles inimestel 
tuleb tegutseda. 

Ja kui tegemist on arhetüüpidega, siis oli Handy’l kui nelja kultuuritüübi idee 
kaasautoril täielik õigus tähistada neid kultuure Vana-Kreeka jumalate 
nimedega. Kreeklased lõid ju ka oma jumalad, tähistamaks mingit olulist 
jõudu maailmas, nii nagu nemad seda maailma nägid.  

Literaadina on Handy väga kujundlik ja nii lisab ta Harrisoni 
kultuuritüüpidele omapoolse sümboolika, nii keelelise kui graafilise. Ja just 
tänu sellele omandab kõnealune mudel ülemaailmse tuntuse. Tõsi küll, 
teadusemeestelt pälvis ta kriitikat. "See, et need (st Harrisoni neli kultuuri        
– HR) tõstetakse teoloogia tasemele, ei lisa neile põrmugi valiidsust, kuigi 
Handy raamatu läbimüük näitab, et mänedžeride meelest on kultuuril oma 
teoloogiline (või mütoloogiline) aspekt" (Graves 1986: 136). 

Võimukeskse kultuuri kaitsejumalaks saab Handy käsitluses Vana-Kreeka 
peajumal Zeus, äkiline, impulsiivne ja tujukas, kes valitses piksenoolte ja 
kuldvihma abil nii Olümpose asukaid kui kõike loodut. Graafiliselt meenutab 
seda ämblikuvõrku meenutav võrgustik. Võim ja selle personifitseerunud 
allikas on kõige keskpunkt, sellest kesksest figuurist lähtuvad võimukiired 
levivad üle kogu organisatsiooni. Omavahel on need kiired ühendatud 
funktsionaalsete niidikestega. Nii moodustuvad keskpunkti ümber 
võimuringid, mida lähemal keskusele ollakse, seda suurem on sellesse ringi 
kuulujate mõjuvõim. "Head suhted ämblikuga on selles kultuuris palju 
tähtsamad kui formaalne tiitel, ametinimetus või ametikirjeldus" (Handy 
1985: 18).  
Tegemist on kultuuriga, milles reeglid ja protseduurid ei piira võimu 
kasutamist. See on struktureerimata võim. Isevalitseja ei pea aga seejuures 
tingimata olema hirmuvalitseja. Ta võib seda olla, kuid ei pea olema. Lisaks 
sellele, et ta on firma asutaja või ainuomanik, on ta ka vaieldamatu autoriteet 
oma kolleegide ja alluvate jaoks. Ta on neile eeskuju, keda järgida, kelle 
tegusid ja otsuseid matkida, kelle mõtteviisi ja käitumismustreid omandada. 
Selles peitub mehhanism, mis heatahtliku autokraadi korral inimest 
võimukultuuris sotsialiseerib ja distsiplineerib. Mõttekooslus tuleb 
domineeriva mõtteviisi õppimise ja omandamise teel. B teeb küll, mida A 
tahab, aga mitte sellepärast, et A teostab otsest sundi ja vahetut järelevalvet, 
vaid sellepärast, et B teab, et nii on õige, et arvatavasti oleks A selles 
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olukorras samamoodi talitanud, ja kõik, mida A teeb või oleks teinud, on õige 
juba per definitionem. Usaldus ja B kvaasi-autonoomia tuleb sellest, et A teab 
surmkindlalt, et B püüab alati ja iga hinna eest teha nii, nagu A oleks ise 
teinud. Kui see kord nii on, siis võib tal ju lasta omapead askeldada. Usaldus 
on odavam kui kontrolliprotseduuride rakendamine ja empaatia ei maksa 
midagi. Seejuures teavad mõlemad, mis juhtub siis, kui seda usaldust 
püütakse kurjasti kasutada. Ka loomult heatahtlik ämblik on ikkagi ämblik, 
mitte mingi liblikas või lepatriinu.  

Taolises organisatsioonis on vähe reegleid ja protseduure, bürokraatia 
peaaegu puudub. Zeus ei kirjuta, Zeus käib ja räägib. Raha kulub vajalikele 
inimestele ja nendega isiklike kontaktide arendamisele. Keskus kontrollib 
organisatsiooni usaldusväärsete ja hoolikalt valitud võtmeisikute kaudu. 
Need on paigutatud suure võrgustiku kõikidesse sõlmpunktidesse. Tegemist 
on poliitilise organisatsiooniga selles mõttes, et otsused on enamasti 
dikteeritud momendi jõudude vahekorrast huvigruppide vahel, mitte 
protseduurireeglitest või loogilistest kaalutlustest.  

Tegemist on tugeva organisatsiooniga, mis on võimeline operatiivselt 
reageerima ja kiiresti edasi liikuma. See on edukas kultuur igas olukorras, 
kus kiirus on tähtsam kui mingid detailid ja hilinemise hind võib olla kõrgem 
kui võimalike vigade hind. Liikumine ise aga sõltub võimukeskuse 
moodustavatest isikutest või isikust. Juhtkonna kvaliteet on siin 
võtmeküsimus. Võimuvahetus on risk, edu jätkub ainult väärilise mantli-
pärija leidmise korral. Võimukeskses kultuuris oleneb kõik juhi isiksusest, 
mitte kollektiivsetest organitest, nõukogudest või komisjonidest. Töötajate 
puhul hinnatakse tulemust ja ollakse vägagi tolerantsed meetodite osas, 
millega see tulemus saadi. 
Rollikultuurist kõneldes märgib Handy õigusega, et tegelikult mõeldakse 
selle all bürokraatiat. See sõna on aga omandanud halvustava tähenduse ja 
parem on rääkida rollidest ja rollikultuurist. Kuna see kultuur töötab 
loogiliselt ja ratsionaalselt, siis on selle jumalaks tarkuse ja korra jumal 
Apollo. Tema oli hea jumal, ta kaitses mitte ainult korda, vaid ka väikesi 
lapsi ja lambatallesid. Rollikultuuri struktuurilist ülesehitust sümboliseerib 
omakorda Kreeka tempel. Rollidele ülesehitatud organisatsiooni tugevus 
ongi alussammastes ehk funktsionaalses struktuuris. Sambad, st 
funktsionaalsed osakonnad, on tugevad igaüks omaette, olgu selleks siis 
rahandus, turustus või tootmine. Omavahel seovad neid sambaid kindlad 
protseduurid. Rollid on määratletud ametijuhendite ja ametivõimu piiridega. 
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Kommunikatsiooni puhul on teada, mitu koopiat millisest memost tuleb 
kellelegi saata, konflikti puhul on täpselt ette antud, kelle pädevuses on selle 
osapooltega tegeleda.  

Nagu templi sammastele toetub ülalt ehisviil ehk frontoon, nii koordineerib 
iseseisvatest funktsioonidest koosnevat struktuuri kitsas ring tippjuhte. See 
on tegelikult ka ainuke koordineerimisfunktsioon, sest eeldatakse, et oma 
sisemuses toimib iga sammas täpselt kindlaksmääratud reeglite ja 
protseduuride kohaselt. Tänu sellele saadakse plaaniline tulemus, ilma et 
tippjuhtkond peaks osakondade töösse vahetult sekkuma. 

Selles kultuuris on roll või ametijuhend tunduvalt olulisem kui konkreetne 
indiviid, kes seda rolli täidab. Rollikirjeldus on selline, et seda sobivad 
täitma paljud inimesed. Ettenähtut ületav sooritus ei ole nõutav ega isegi 
soovitatav, sest tekitaks vaid segadust. Ülesanne on mitte kihutada tuli 
rummus, vaid pidada kinni ülalpool kinnitatud sõidugraafikust. 
Ametipositsioonist tulenev võim on selles kultuuris peamine võimu allikas, 
isikuvõimu suhtutakse halvakspanevalt, asjatundlikkusest tulenev võim aga 
on sallitud ainult selleks ettenähtud kohal ja juhul. Peamisteks 
mõjutamisvahenditeks on reeglid ja protseduurid. Rollile orienteeritud 
kultuuri puhul sõltub organisatsiooni efektiivsus pigem tööjaotuse 
ratsionaalsusest ja fikseeritud vastutusvaldkondadest kui töötajate isiklikust 
andekusest. Hinnatakse ennekõike kohusetundlikku ja samas keskpärast 
töötajat, kes teeb oma tööd etteantud normide kohaselt, kes ei tee rohkem ega 
vähem.  

Apollo kultuur on psühholoogiliselt turvaline. Kui hea on teada täpselt, mida 
sinult oodatakse. Kui hea, et ka homme on kõik samaviisi kui täna. 
Umbisikulisus on lõdvestav ja pingevaba, nii hea on olla anonüümne, 
märkamatu eikeegi. Mõnus, kui ei pea kogu aeg initsiatiivi ilmutama ja saab 
oma loova energia säästa koduse majapidamise, reisimise, jõusaali ja disko 
jaoks. Kreeka tempel vabastab inimese tegelikult töömuredest, otsustab tema 
eest, mida teha, kuidas ja kui palju teha, näeb ette ametialase edasiliikumise 
perspektiivid ja tempo, võib anda ka ametiauto ja -korteri. Seda kõike tänu 
sellele, et tulevik on kindel ja täpselt ette teada. Kui tegemist on riigiasutuse 
või -ettevõttega, mis ei tegutse konkurentsikeskkonnas, siis on taoliseks 
kindlusetundeks ka piisavalt alust. 
Kui tegevuskeskkonnas peaks aga ette tulema muudatusi, siis on esimene 
reaktsioon neid ignoreerida, teha nägu, et midagi pole juhtunud. Kui 
muutuste surve kasvab, siis tuleb teine reaktsioon – teha sedasama, mis alati, 
ainult teha rohkem. Kui kirjatöö maht on kasvanud üle pea, tuleb teha 
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rohkem ületunde, kui administratsioon on liiga kallis, siis tuleb tõsta makse, 
kui teenust ei osteta, tuleb aktiivsemalt müüa. Kui need abinõud ei aita, siis 
järgneb kollaps. 
Maavärina puhul aga ei ole Kreeka tempel mitte kõige ohutum paik. 
Aeglasevõitu reaktsioonidega rollikultuuri puhul pole imestada, kui sambad 
ühel hetkel kõikuma löövad ja frontoon alla kukub. Siis võib nii mõnegi juhi 
ja täitja jaoks selguda, et kogu tema senine turvalisus tulenes organisatsiooni 
spetsiifikast, mitte sellest, et ta ise olnuks asendamatu.  

Rollikultuur mõjub frustreerivalt indiviidile, kes armastab võimu või kes 
tahab ise kontrollida oma tööd, kes on auahne ja ambitsioonikas või keda 
huvitavad tulemused rohkem kui nende saavutamise viisipärasus. Üles 
ehisviilule elik tippjuhtide hulka sellised veel ehk sobiks, allapoole aga 
kindlasti mitte. Aga sinna üles nad ei jõua, organisatsioon edutab kaadreid n-
ö oma näo järgi. 

Ülesandekeskne kultuur on orienteeritud tööle, enamasti mingile 
konkreetsele projektile. Kujundiks on ka siin võrgustik, kuid seekord pigem 
kala-, mitte ämblikuvõrku meenutav. Ülesandekeskse kultuuri peegelduseks 
organisatsiooni struktuuris ongi nn maatriksstruktuur. Mõned võrgunöörid on 
jämedamad ja tugevamad kui teised, neid mööda liigub ressurss. Võim aga 
on enamasti võrgusõlmedes, seal, kus nöörid ristuvad. Handy seletab, et 
graafiliseks kujundiks on kalavõrk siin sellepärast, et kogu organisatsioonis 
tõmmatakse selle abil ressursid kokku mõnd pakilist probleemi lahendama. 
Igal sõlmel on suur iseseisvus, aga ka kindel koht organisatsiooni üldises 
strateegias. Siin on tiimid ja töörühmad, mitte komisjonid, komiteed ja 
nõukogud nagu rollikultuuris. See on nooruslik, energiline ja loov 
organisatsioon. Varasemad teened, pikk staaž, isegi sugulus firma omanikuga 
erilisi plusspunkte ei anna. Vaja on andekust, uusi ideid, innovaatilist 
lähenemist. 
Handy kurdab, et raske oli leida sellele kultuurile täpselt sobivat jumalat. 
Viimaks jäi ta sõjajumalanna Athena juurde, sest kogu kõnealuse kultuuri 
paatos on selles, et kõik tööd saaksid tehtud. Sel otstarbel viiakse vajalikul 
juhtimistasemel kokku nõutavad ressursid ja õiged inimesed ning lastakse 
neil tööle hakata. Kontroll on ülesandekeskses kultuuris tippjuhtkonna käes, 
kes jagab projekte, inimesi ja ressursse. Eluliselt tähtsad projektid lähevad 
headele tegijatele, kelle suhtes võivad piirangud olla vägagi lõdvad. 
Töörühmi luuakse, reorganiseeritakse ja likvideeritakse vastavalt vajadusele. 
Võrgustik toimib hästi, kuna igal rühmal on oma valdkonnas täielik 
otsustamisõigus. Rühm on see, kes kontrollib indiviidi tööd ja otsustab tema 
üle vastavalt töötulemustele.  
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See kõik töötab kenasti, kuni tooteks peab olema mingi uus lahendus. Aga 
rutiinses olukorras, kus kõik kordub päevast päeva ja kus tuleb mitte 
leiutada, vaid olemasolevat käigus hoida, tekivad probleemid. Siis on vaja 
Apollo kultuuri. See aeg saabub, kuna organisatsioon kasvab ja jõuab 
tasemele, kus hakkavad domineerima eeskätt rutiinsed tegevused. Athena aga 
ei olnud igapäevaste majapidamistööde jumalanna. Tema stiihia oli 
liikumine, vallutused, võidud. Seetõttu osutub ülesandekeskse kultuuri eluiga 
sageli lühikeseks. Pealegi on seda kallis pidada – eksperdid teavad oma 
hinda, targad keskustelud võtavad aega, tulemused ei tule kohe esimesel 
katsel. Kõik see tuletab ennast meelde niipea, kui selgub, et ressursse ei jätku 
igaühele, kes suudab nende kasutamist põhjendada. Kui raha ja 
kvalifitseeritud töötajate hulk on piiratud ja lõplik, hakkab tippjuhtkond 
tunnetama vajadust rangemalt kontrollida nii kasutatavaid meetodeid kui 
saadavaid tulemusi. Töörühmade juhid omakorda hakkavad isekeskis 
konkureerima, et haarata olemasolevast ressursist võimalikult suur osa, käiku 
lähevad kõikmõeldavad poliitilised võtted ja vahendid. Töömoraal käib alla, 
tööga rahulolu väheneb, töötajatele meenuvad nende isiklikud huvid. Kui 
asjad on niikaugel, tuleb paratamatult kehtestada rangemad reeglid ja 
protseduurid või siis peavad juhid hakkama senisest enam kasutama oma 
ametikohast ehk ressursside haldamisest tulenevat võimu. Piiratud 
ressursside või järjestikuste ebaõnnestumiste korral hakkab ülesandekeskne 
kultuur transformeeruma rolli- või võimukultuuriks. Kui ajad on rasked, 
tuleb tiimid laiali saata. Ise nad sellega hakkama ei saa ja tavaliselt on Zeus 
see, kes appi tuleb ja olukorra lahendab. 

Isikukeskset kultuuri sümboliseerib veini- ja laulujumal Dionysos. Handy 
nimetab seda kultuuri eksistentsiaalseks ja Dionysost ajaloo esimeseks 
eksistentsialistiks. Handy jaoks algab eksistentsiaalne mõtlemine tõdemusest, 
et maailmal ei ole mingit kõrgemat tagamõtet ja inimesed ei ole lihtsalt 
jumalate mängukannid. Kuigi inimese eksistents saab alguse juhusest, ei saa 
maailma ja inimese eest vastutav olla mitte keegi peale tema enda. Meie 
saatus oleneb meist endist. Veini ja orgiaid ei saa, kui keegi veini ei tee. 
Järelikult tuleb seda siis ise teha.  

Kui seda lähenemist rakendada organisatsioonile, ongi tulemuseks 
organisatsioon, mis on inimese teenistuses. Organisatsioon allub oma 
liikmetele, aga liikmed organisatsioonile eriti ei allu. Kui sellist kultuuri 
kandvas organisatsioonis üldse mingi struktuur on, siis ainult sedavõrd, kui 
seda on vaja organisatsiooni liikmete teenindamiseks. Selle minimaalse 
struktuuri iseloomustamiseks kasutab Handy terminit klaster ja kujundiks on 
individuaalsetest tähtedest koosnev galaktika, täheparv. Kui Harrison rõhutas 
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isiku- ehk toetusekeskse kultuuri puhul toetust, soojust ja südamlikkust, siis 
Handy silme ees on olnud oma ala tipp-professionaalidest, superstaaridest 
koosnev organisatsioon. Organisatsiooni kui niisugusega on nad lõdvalt 
seotud. Kui mõni neist lahkub ja teine juurde tuleb, jääb pilt põhimõtteliselt 
samaks. Tähed ei sõltu üksteise olemasolust. Nad on pigem organisatsiooni 
sisekliendid kui selle liikmed. Juhtimine ei ole siin au sees, sest miks peaksid 
staarid ja primadonnad mingisugust administraatorit kõrgelt koteerima? Kui 
ta töö on vajalik, siis tehku seda, aga tagasihoidlikult ja märkamatult, umbes 
nii, nagu teeb oma tööd koristajatädi. Kui mujal juhib tegevjuht omanike 
poolt delegeeritud ametivõimule toetudes, siis siin saab ta seda teha vaid 
juhitavate nõusoleku korral. Just delegeeritud ametivõimu, kontrolli 
mandaadi puudumine on see, mispärast enesekeskne Dionysose kultuur 
konventsionaalsemates organisatsioonides õudusejudinaid tekitab.  

Individuaalsuse ja kõrgprofessionaalsuse ideed on võluvad ja atraktiivsed 
ning ennast seda tüüpi staaride hulka liigitavate ametimeeste ring laieneb 
üha. Lisaks professoritele ja doktoritele, arstidele ja advokaatidele 
harrastavad kõnealust kultuuri ka mitmete uute elukutsete esindajad, 
süsteemianalüütikud, võrguadministraatorid, avalike suhete nõunikud, igat 
masti konsultandid. Kuni nad on noored ja andekad, on organisatsioonid 
nõus neid taluma ja nendega suhtlema nende poolt seatud tingimustel. 
Dionysose kultus aga kasvab ja liigagi sageli pole sel individuaalse 
andekusega enam mingit pistmist. 

Teine asi on see, et enamasti on organisatsioonidel kalduvus omada mingeid 
eesmärke ka väljaspool iseennast ja oma liikmeid. Ka isikukesksel 
organisatsioonil võib seetõttu tekkida oma identiteet, tekkida 
kontrollimehhanismid ja käsuliinid, organisatsioon hakkab üha enam 
domineerima oma liikmete üle. Ka hipikommuunides, mis olid ju idee järgi 
just põgenemine võimu- ja rollikeskse maailma eest, tekkisid peagi juhid ja 
juhitavad, toimus jagunemine nendeks, kes otsuseid ette valmistavad, ja 
nendeks, kes neid üldkoosolekul häält kähedaks karjudes vastu võtavad. 
Põhimõtteliselt samamoodi käib asi käsitööliste kooperatiivis, talumeeste 
piimaühistus, juudi kolhoosis ehk sealse nimega kibbutzis. Ja need, pangem 
tähele, on kõik organisatsioonid, mis on loodud rahuldama omaenese 
liikmete vajadusi. Parimal juhul saab isikukesksest kultuurist ülesandekeskne 
kultuur, kuid võib saada ka rolli- või võimukeskne. Hipid kui armastuse 
lapsed rajavad lõpuks ikka tootmise. 
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Isikule orienteeritud organisatsioonid ongi ebatüüpilised ja ebapüsivad. 
Isikukesksete väärtustega indiviidid on seetõttu sunnitud tegutsema mõnes 
tavapärasema kultuuriga organisatsioonis. Näitena toob Handy ülikooli 
professori. See on enesekeskne mees või naine, kes töötab rollikeskses 
asutuses. Ta teeb, mida peab, kui peab õpetama, siis natuke õpetab ka. Sel 
teel säilitab ta organisatsioonis oma ametipositsiooni. Ise aga näeb ta 
ülikoolis vaid vahendit oma teadusliku karjääri edendamiseks ja teadusliku 
uudishimu rahuldamiseks (vt eespool – primaarne ja sekundaarne 
organisatsioon). Umbes samamoodi suhtub oma tööandjasse ka 
linnavalitsuse arhitekt ja ponihännaga itimees kuskil äriühingus. 
Organisatsioon on nende jaoks koht, kus saab tegeleda oma asjaga, ja eks 
mingit kasu ole sellest tegelemisest ka organisatsioonil. Tänu sellele neid 
peetaksegi. 

Mudel on sama, kuid Harrisoni ja Handy nägemused erinevate kultuuride 
iseärasustest täiendavad  teineteist vägagi kenasti. Väärib tähelepanu, et 
mõlemas käsitluses on see mudel ühemõõtmeline,  lineaarne, erinevad 
kultuurid asetsevad küll üksteise kõrval, kuid on omavahel reastamata, 
kumbki autor ei teinud katset neid mingite parameetrite alusel suhestada. 
Selleks et ehitada Harrison/Handy arhetüüpidest kahemõõtmeline mudel, läks 
vaja kolmandat autorit, kelleks oli Desmond Graves (1986).  
Tema raamat oli määratud natuke teistsugusele lugejale kui Harrisoni ja 
Handy tööd. See ei olnud juhtimiskonsultandi käsiraamat ega ärijuhi 
õhtulektüür. Autoriks on teadlane. Tagantjärele on seda teost hinnatud kui 
"esimest tõsist metodoloogilist käsitlust organisatsioonikultuuri diagnostika 
kohta" (Shafritz, Ott 2001: 20). Gravesi üldhinnang Harrisoni kultuuridele 
oli, et kuigi sel mudelil ei ole ei korralikku teoreetilist ega empiirilist alust, 
töötab see ometigi väga hästi (Graves 1986). Üsnagi mitmed organisatsiooni- 
ja juhtimisteoorias käibivad mudelid kuuluvad tegelikult samasse 
kategooriasse. Ka nendest, mis on koondatud käesolevate kaante vahele. 
"Juhtimisteooria on endiselt ebaküps, ebatäpne ja tõestamata poolteadus", 
väidab Patrick Dixon (2003: 25). Ja tal on õigus. 

Selleks, et transformeerida Harrisoni lineaarne mudel kahemõõtmeliseks, 
kasutab Graves, nagu ta ise ütleb, organisatsiooni ülesehituse kahte põhilist 
nurgakivi, need on tsentraliseeritus ja formaliseeritus (vt eespool – disaini 
parameetrid). Tema arvates on just need kõige sobilikumad mõõdupuud, 
millega Harrisoni arhetüüpe omavahel võrrelda (vt joonis 13). 
"Võimukeskses kultuuris on tugev tsentraliseeritus, kuid formaalsusi on 
vähe. Ülesandekeskne on formaliseeritud, kuid mitte tsentraliseeritud. 
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Rollikultuur on mõlemat ja atomistlik kultuur pole kumbagi" (Graves 1986: 
43).  

Kui järele mõelda, siis nende parameetrite lõikes on Harrisoni neli kultuuri 
tõepoolest omavahel eristatavad. Nagu järgnevalt näeme, kasutab samu 
nurgakive ka Geert Hofstede (1994). Ta kirjutab, et kui me tahame mingist 
organisatsioonist ettekujutust saada, siis tuleb tähelepanu pöörata kahele 
fundamentaalsele küsimusele: 

• kellel on organisatsioonis õigus midagi otsustada, kelle käes on võim, kui 
suurel määral on see koondatud ühte punkti, st kui tugev on 
organisatsiooni tsentraliseeritus; 

• kui palju on reegleid ja protseduure, mida tuleb organisatsioonis järgida, 
kui formaalseks on muudetud asjaajamine, kui ägedalt käib paberisõda, st 
kui tugev on organisatsiooni formaliseeritus. 
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Joonis 13. Harrison/Handy neli kultuuri (D. Gravesi järgi) 

 

Kuigi Hofstede annab neile näitajatele oma tõlgenduse (esimene on tal 
võimudistants ja teine on määramatuse vältimine), on sisuliselt jutt samadest 
parameetritest. 
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Veelgi olulisem on, et kultuuride paigutusele, nende asendile üksteise suhtes 
omistab Graves sisulise tähenduse. Tema arvates saab selle kahemõõtmelise 
mudeli abil nüüd näidata, et "muutused risti üle mudeli (näiteks võimu 
juurest ülesande juurde) põhjustavad organisatsioonis palju suurema 
murrangu kui muutused ringiratast ümber mudeli (näiteks võimu juurest rolli 
juurde)" (Graves 1986: 44). Ehk teiste sõnadega, kes taotleb muutusi 
organisatsiooni kultuuris, peab võtma Gravesi maatriksi, vaatama, kus tema 
organisatsioon praegu paikneb ja kuhu saab sellest positsioonist üle minna 
väiksema vaevaga ja kuhu mitte, kuhu saab minna ühe hüppega ja kuhu 
kahega. Et ühe suure hüppe asemel on mõistlikum teha mitu väikest, seda 
Harrison meile juba soovitas. 
Gravesi innovaatika sellega veel ei piirdu. Harrisonil, ütleb ta, on iga kultuur 
nagu ühe suure, mitmekülgse fenomeni osaline kirjeldus elik ühe suure 
kirjelduse üks osa. Kuid "tegelikult on need sama fenomeni neli erinevat 
kirjeldust" (Graves 1986: 47). Kultuur on üks, aga sel on küljed. Et need 
küljed on Harrisonil õigesti leitud (võim, roll jne), seda Graves ei vaidlusta, 
samuti kui sedagi, et erinevates organisatsioonides võib domineerida üks või 
teine külg. Gravesi põhiväide on selles, et need ei ole neli eraldi kultuuri. 
Mäletatavasti jõudis ka Harrison ise sellele mõttele kaunis lähedale – siis, kui 
hakkas rääkima arhetüüpidest kui organisatsioonis toimivatest põhilistest 
jõududest. Kui on üks kultuur, milles on võimalikud erinevad dominandid 
ning neist tulenevalt erinevad kultuuritüübid, siis saabki neist tüüpidest üles 
ehitada tüpoloogia. Aga arhetüüpide idee tuleb tahtmatult ikka ja jälle 
meelde, kui järgnevalt märkame, et erinevate autorite poolt erineva 
metoodikaga leitud kultuuritüübid on omavahel vägagi sarnased ja hakkavad 
isegi korduma.    
 
Võim ja määramatus 
Kui Harrison lõi organisatsioonikultuuri arhetüüpide ideaalmudeli ja Handy 
rüütas selle mütopoeetilisse kuube, siis Geert Hofstede (1994) läks teist teed. 
Need dimensioonid, mille abil tema kultuure eristab, on leitud mahuka, enam 
kui 50 riigis läbiviidud ja kümneid tuhandeid inimesi hõlmanud uurimuse 
põhjal. Nimelt näitas küsitlustel saadud andmemassiivi statistiline 
töötlemine, et probleemid, millega inimesed maailma eri paigus kokku 
puutuvad, on paljuski sarnased, ent lahendused, milleni nad jõuavad, on 
riikide ja rahvuste lõikes erinevad. Eriti torkab see silma neljas valdkonnas: 

• sotsiaalne ebavõrdsus, suhtumine autoriteetidesse; 
• indiviidi ja grupi omavahelised suhted; 



 107

• arusaamine maskuliinsusest ja feminiinsusest, poisiks või tüdrukuks 
sündimise sotsiaalsed tagajärjed; 

• toimetulek määramatusega, kontroll agressiivsuse üle, emotsioonide 
väljendamine. 

Hofstede leiab, et need neli küsimusteringi peegeldavadki kultuuri 
dimensioone, st kultuuri selliseid aspekte, mis on mõõdetavad suhtes teiste 
kultuuridega. Neile dimensioonidele (4-D) annab ta ka nimed (Hofstede 
1994)12: 

• võimudistants (suur/väike); 
• kollektivism versus individualism; 
• feminiinsus versus maskuliinsus; 
• määramatuse vältimine (nõrk/tugev).  

Võimudistants (power distance) näitab, mil määral organisatsiooni või 
institutsiooni vähemmõjukad liikmed eeldavad ja aktsepteerivad, et võim on 
jaotunud ebaühtlaselt. Institutsioonide all mõeldakse siin perekonda, 
kogukonda, kooli. Organisatsiooni mõistet kasutab Hofstede töökoha 
tähenduses. Tähelepanuväärne on, et Hofstede määratleb võimudistantsi 
mitte liidrite, vaid alluvate väärtushinnangute kaudu. Eestvedamist ei saa ju 
olla, kui pole järgijaid, süsteemi jõud tuleneb alluvate lojaalsusest.  
Suure võimudistantsi korral on olulised staatuse sümbolid. Alluv on uhke, et 
tema bossil on suurem auto kui naabrimehe ülemusel. Vanemad ja 
staažikamad juhid on austusväärsemad kui nooremapoolsed. Kui alluv 
langeb oma ülemuse ametivõimu kuritarvitamise ohvriks, ei tule talle pähegi 
selle vastu võidelda ja oma seaduslikke huve kaitsta, ta lihtsalt kurdab, et 
elus ei vea. Tulemusjuhtimine siin ei tööta, sest see eeldaks 
tulemusläbirääkimisi. Suure võimudistantsi korral oleksid läbirääkimised 
juhi ja alluva vahel midagi täiesti ebaloomulikku ning mõlemale osapoolele 
piinlikkust valmistavat.     
Kui võimudistants on väike, siis on juht ja alluvad eksistentsiaalses mõttes 
võrdsed. Nad täidavad lihtsalt erinevaid rolle. Juhtimispüramiid on 
suhteliselt lame, võimusuhted on detsentraliseeritud. Ka juhtide ja alluvate 
palgaerinevused pole suured. Juhid on alluvatele kättesaadavad. Töötajad 
eeldavad, et nendega peetakse nõu enne, kui nende tööga seoses midagi 

                                                        
12  Need dimensioonid tuletas Hofstede oma 1980. aasta uurimuses, hilisemates töödes 

lisandus neile veel viies – ajaline mõju, pikaajaline/lühiajaline orientatsioon. 
Kultuuripõhist käitumist õigesti tõlgendama õpetab oma simulatsioonides ja 
rollimängudes Geert Hofstede poeg Gert Jan (Hofstede, Pedersen, Hofstede 2004).  
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otsustatakse. Siis on nad valmis aktsepteerima, et lõpuks on ikkagi boss see, 
kes otsustab. Privileege peetakse ebasoovitatavaks, nii juhid kui alluvad 
kasutavad sama sööklat, parklat, tualettruumi. 
Määramatuse vältimine (uncertainty avoidance) näitab, mis määral kultuuri 
liikmed tunnevad end ohustatuna ebakindlas või tundmatus olukorras. Kui 
see tunne on tugev, tekib ärevus ja stress, inimesed tahaksid, et asjade areng 
oleks ettearvatav, toimuks kindlate ja neile teadaolevate reeglite kohaselt. 
Muidu on nad väga murelikud ega tea, mis kõik võib juhtuda. Määramatuse 
mõistet me käsitlesime eespool seoses tegevuskeskkonna keerukuse ja 
muutlikkusega. Siinkohal on jutt selle olukorra subjektiivsest tajumisest, 
suutlikkusest sellises olukorras toime tulla. Kui määramatuse taluvus on 
madal, võidakse mõnes kultuuris jõuda selleni, et informatsiooni asemel 
haaratakse eeskirjade järele, hakatakse koostama tegelikkusele ettekirjutusi, 
milline sel tuleks olla. Ja kohe hakkab kergem. Loodud näivus annab 
inimesele stabiilsuse, sisemise kindlustunde, et kui midagi läheb valesti, on 
süüdi tegelikkus, mis ei järgi talle tehtud ettekirjutust. Inimene 
(organisatsioon) aga on teinud omalt poolt kõik, et asjad kulgeksid 
viisipäraselt.  

Kultuur, mis püüab määramatust iga hinna eest vältida, on alalises 
sisepinges. Hofstede toob näite, kuidas kultuur seda välja elab. Mida 
tugevam on määramatuse vältimise püüe antud kultuuris, väidab ta (Hofstede 
1994), seda suurem on lubatud sõidukiirus selles riigis. Sisepinge ja ärevus, 
sõnastamata sund veel kuhugi jõuda, veel midagi ära teha, püsiv vältimatuse 
tunne nõuavad väljaelamist. Tegelikud ehk tuntud riskid sellega ainult 
suurenevad – muude võrdsete tingimuste korral tõstab kõrgem sõidukiirus 
avariide tõenäosust ning raskendab nende võimalikke tagajärgi. Aga seda 
riski ühiskond aktsepteerib, sest see on teada ja tuntud. Ärevust tekitab just 
tundmatus, teadmatus. Euroopas on riike, kus kiirteedel piirangud üldse 
puuduvad. Huvitaval kombel on just samades riikides ka lõputult palju 
äärmiselt detailseid ettekirjutusi kõigi elujuhtumite kohta. Kokkusattumus? 

Määramatus on riskidega küll seotud, kuid Hofstede soovitab neil kahel 
mõistel siiski vahet teha. Määramatus on rohkem seotud ebamäärase 
ärevusega, risk aga hirmuga, et mingi sündmus võib aset leida. Riski puhul 
on sageli võimalik välja arvutada, milline on kardetud sündmuse toimumise 
või ebasoovitava stsenaariumi käivitumise tõenäosus. Määramatuse puhul 
võib aga juhtuda ükskõik mis, ärevusel ei ole kindlat objekti. Määramatus on 
teadmatus. Tõenäosusega pole siin midagi peale hakata. Siin tuleb mitte riske 
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maandada, vaid vähendada olukorra ebamäärasust, mitmetähenduslikkust. 
Selle nimel ollakse valmis astuma ka riskantseid samme. 

Teiste dimensioonide kohta märgime vaid, et feminiinsuse puhul on 
märksõnaks kuuluvus ja maskuliinsuse puhul tunnustus. Kas tööstuslik areng 
või loodushoid, kas tunnustus tugevatele või toetus nõrkadele – nendest 
valikutest paistab välja, kummad väärtused ühiskonnas domineerivad. 

Hofstede arvates on just võimudistants ja määramatuse vältimine 
organisatsioonikultuuri iseloomustamiseks kõige olulisemad dimensioonid. 
Teised kaks iseloomustavad pigem inimest organisatsioonis, mitte niivõrd 
organisatsiooni ennast. Oma maatriksi (vt joonis 14) saamisloo juurde 
jutustab ta Ameerika professori Owen James Stevensi juhtumustest 
Prantsusmaal. Nimelt oli too külalisõppejõuks Fontainebleau 
kommertskoolis ja on ise sellest ka hiljem kirjutanud. Seal oli tal olnud 
ligemale paarsada tudengit Euroopa riikidest, suurem osa Inglismaalt, 
Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Õpetuse käigus hakkas Stevensil tekkima 
mulje, et üliõpilase rahvus mängib oma osa selles, kuidas too kuuldust-
loetust aru saab ja õppeülesandeid lahendab. Eksamitööks andis Stevens 
tudengitele lahendada kaasuse, kus ühes organisatsioonis oli tekkinud 
konflikt kahe keskastmejuhi vahel. Oli kirjeldatud situatsiooni, mille käigus 
see tüli tekkis ja palutud selgitada, mis oli konflikti põhjuseks ning mida 
tuleks ette võtta, et olukord lahendada ja edaspidi taolisi kokkupõrkeid 
vältida. Et oma varasemaid kahtlusi kontrollida, jagas Stevens tööd enne 
lugema hakkamist üliõpilaste päritolumaade kaupa eraldi virnadesse, 
sakslased eraldi, prantslased eraldi ja inglased eraldi. Ja luges siis esimese, 
teise ja kolmanda virna tööd järjest läbi. Tulemus oli mõneti šokeeriv, sest 
iga virn, nagu selgus, oli seesmiselt vägagi ühtne ja samas erinev kahest 
ülejäänust.   

Enamiku prantsuse üliõpilaste jaoks oli konflikti põhjuseks selle tippjuhi 
hoolimatus, kellele mõlemad osakonnajuhatajad allusid. Ülemus oli jätnud 
asjad paika panemata. Juht peab alati käituma juhina ning kasutama talle 
antud ametivõimu. Siin aga oli see tegemata. Olukorra lahendamiseks tuleb 
tülitsevad keskastmejuhid viia tippjuhi palge ette, kes peab neile andma 
selgesõnalised korraldused, kuidas edaspidi taolisi konflikte vältida. Juhtumi 
teema oli seega küsimus võimusuhetest ja ametivõimu kasutamisest. Seda 
tüüpi organisatsioonikultuuri nimetas Stevens inimpüramiidiks – suur boss 
istub püramiidi tipus ja väikesed bossid tema all, igaüks oma 
juhtimistasemel. Võimudistants on selles kultuuris suur ja püüe määramatust 
vältida tugev. 
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Joonis 14. Organisatsioonikultuuri tüübid (G. Hofstede järgi) 

 
Enamiku saksa üliõpilaste meelest oli aga konflikti peapõhjus selles, et 
puudus selge ametialaste suhete struktuur. Osakonnajuhatajatel puudusid 
täpsed ametijuhendid, nende ametivõimu piirid ja selle võimu kasutamise 
kord olid määratlemata. Juhtum käsitles seega hoopis protseduure. 
Puuduvate ettekirjutuste koostamiseks tuleb luua vastav töörühm või siis 
palgata mõni konsultatsioonifirma. Sakslaste kujutluses oli organisatsioon 
kui õlitatud masinavärk, mida hoiavad käigus reeglid ja ettekirjutused, ilma 
et tippjuhtkond peaks jooksvatesse küsimustesse vahetult sekkuma. Võim ei 
ole siin põhiline küsimus, kuid määramatuse vältimise püüe on tugev. 

Enamiku briti üliõpilaste arvates olid konflikti põhjustanud hoopis 
suhtlemisraskused. Osakonnajuhatajatel jäi vajaka sotsiaalsetest oskustest, 
oskusest asjad omavahel läbi rääkida, teineteist veenda ja kokkuleppele 
jõuda. Juhtum käsitleb seega inimestevahelisi suhteid ja kommunikatsiooni, 
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ei midagi muud. Parim tee olukorra lahendamiseks oleks saata mõlemad 
konflikti osapooled kursustele suhtlemistreeningut tegema, kõige parem kui 
saata koos ja samale kursusele. Seda tüüpi kultuuri nimeks pani Stevens 
külaturg, kuna seal ei määra hierarhia ega ranged reeglid, vaid asju 
lahendatakse vastavalt olukorrale, ad hoc.  

Nii et üks probleem ja kolm lahendust, sõltuvalt sellest, kus ja milles nähakse 
põhjuslikku seost. Võib oletada, et organisatsioonid ehitataksegi igas 
kultuuris üles nii, et need maksimaalselt vastaksid oma liikmete hoiakutele ja 
ootustele, olgu selleks siis orienteeritus võimule, struktuurile või ad hoc 
lahendustele. 

Stevensi loos jääb maatriksi ülemine parempoolne väli tühjaks. Hofstede 
põhjendab seda asjaoluga, et kõnealuses koolis ei olnud tulnukaid Aasia ja 
Aafrika maadest. Kui aga Hofstede ise oli seda maatriksit arutanud oma 
kolleegidega Indiast ja Indoneesiast, siis oli neil välja kujunenud ühine 
arvamus, et nimetatud ruudus peaks resideerima pere-tüüpi kultuur. Selles on 
organisatsioon kui perekonna pikendus ja laiendus, mida juhib perekonnapea, 
kõikvõimas isake. See on piirideta võim, võimudistants on siin suur, kuid 
määramatust ei püütagi vältida. Viimasest annab tunnistust selge struktuuri 
puudumine. Kirjeldamaks taolist kultuuri, tsiteerib Hofstede (1994: 143) üht 
oma India kolleegi: "Minu ja minu osakonna jaoks ei ole peatähtis mitte see, 
mida ma teen või organisatsiooni huvides saavutan, vaid see, et boss oleks 
minu vastu jätkuvalt heatahtlik […] Selle nimel ütlen ma alati jah kõigele, 
mida boss ütleb või teeb […] Talle vastu vaielda tähendaks hakata uut 
töökohta otsima". Täpselt nii, nagu eespool soovitas Handy: ämblikuga tuleb 
hästi läbi saada. 

Paralleelid meile juba tuntud kultuuritüüpidega on siin ilmsed. Õlitatud 
masinavärk on rollikeskne ja perekond on võimukeskne kultuur. Külaturg 
seevastu on orienteeritud tulemusele, mitte võimule ega rollidele. Kui aga 
perekond on lihtsalt (isiku)võimukeskne, siis inimpüramiid on korrastatud 
võim. See on hierarhiline, struktureeritud, kuid määravaks on siingi ülemuse 
sõna, mitte kirjapandud käsulauad. Selles mõttes on tegemist pigem isiku- 
kui reeglitekeskse kultuuriga. Reegel on üks: ole vait ja kuula, mis boss 
ütleb. Hofstede eristab seega võimukultuuris kahte alaliiki: absoluutset ja 
struktureeritut. Selles mudelis vastanduvadki kord ja meelevald (masinavärk 
ja perekond) isekeskis ning korrastatud võim (püramiid) asetseb nende vahel. 
Kõik on loogiline. Ainult Harrisoni/Handy mudelist tuntud isiku- ja 
toetusekeskset tüüpi me Hofstedelt ei leia. 
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Üks kriitiline märkus ka. Hofstede maatriksit oleks kergem lugeda, kui sel 
oleks üks, mitte kaks nullpunkti, nagu praegu. Kuid tasub ainult vältimine 
asendada taluvusega ja null läheb paika, alla vasakusse nurka. Kui taluvus on 
madal, siis on püüe vältida tugev, ja kui taluvus on kõrge, siis ei püüta 
määramatust iga hinna eest vältida. Seos on siin pöördvõrdeline. 

 
Konkureerivad väärtused 
Kim S. Cameroni ja Robert E. Quinni (1999) töö on õigupoolest organisat-
sioonikultuuri diagnostika ja kultuurimuutuste esilekutsumise käsiraamat. 
Meie poolt käsitletavatest autoritest ongi Cameron ja Quinn organisat-
sioonikultuuri muutmise osas kõige optimistlikumad.  

Nemad on oma dimensioonid välja töötanud mitte empiiriliste andmete, vaid 
varasema teaduskirjanduse läbitöötamise põhjal. Aluseks võtsid nad 
efektiivsuse kriteeriumid, mida erinevad autorid olid kasutanud. Ilmnes, et 
mõnda organisatsiooni peetakse efektiivseks, sest see on pidevas 
muutumises, kohaneb kergesti oma tegevuskeskkonnaga, uuendab pidevalt 
pakutavat teenuste ja toodete valikut ning täiustab oma struktuuri. Mõningaid 
teisi organisatsioone aga, selliseid kui ülikoolid ja valitsusasutused, peetakse 
efektiivseteks hoopis seetõttu, et need on stabiilsed, ettearvatava 
käitumisega, et nende disain ja tooted on pikaealised. See tähendab, et üks 
oluline dimensioon eristab efektiivsuse ühtesid kriteeriume, mis rõhutavad 
paindlikkust, dünaamilisust, otsustusvõimet ja otsustamisvabadust teistest 
kriteeriumidest, mis rõhutavad stabiilsust, korda ja kontrolli. Siit tuletasidki 
Cameron ja Quinn (1999) kontiinumi muutlikkus, paindlikkus versus püsivus, 
kestvus. 

Teine nende poolt tuletatud dimensioon eristab efektiivsuse neid kriteeriume, 
mis rõhutavad orienteeritust sissepoole, integratsiooni, sisemist ühtsust 
nendest kriteeriumidest, mis rõhutavad orienteeritust väljapoole, eristumist, 
konkurentsi. Teisiti öeldes peetakse ühtesid organisatsioone efektiivseteks, 
sest neis valitseb sisemine kooskõla ja harmoonia. Teiste puhul on 
efektiivsuse allikaks hoopis keskendumine kas koostööle või konkurentsile 
teiste organisatsioonidega. Siit tulenes teine kontiinum: ühtsus, kooskõla 
versus eristumine, sõltumatus. 

Cameroni ja Quinni arvates on eriti oluline, et tegemist on vastandlike ehk 
konkureerivate väärtustega: paindlikkus versus stabiilsus, introvertsus versus 
ekstravertsus. Maatriksis konkureerivad erinevad väljad omavahel 
diagonaaliti (vt joonis 15). 
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Joonis 15. Konkureerivad väärtused (K. Cameroni ja R. Quinni järgi) 

 
Hierarhia esindab siin seda tüüpi kultuuri, mida me oleme juba käsitlenud 
bürokraatia (Weber), rollikeskse kultuuri (Harrison), Apollo kultuuri 
(Handy) ja õlitatud masinavärgi (Hofstede) nimede all. Selle tunnuseid veel 
kord üles lugeda pole vist vajadust. Siit me saame lihtsalt teada, et 
bürokraatlik masinavärk on introvertne elik orienteeritud sissepoole ning 
väärtustab stabiilsust ja korda. Küll aga on huvitav, et hierarhilise kultuuri 
näiteks toovad Cameron ja Quinn mitte mõne riigiasutuse või suure panga, 
vaid hoopis söögikoha nimega McDonald’s. Nad kirjeldavad, kuidas täpse 
tööjaotuse, mehhaniseerimise ja koordineerimisega tagatakse selles 
säästlikkus, kiirus, ladusus, usaldusväärsus ning milline on sealne 
karjäärisüsteem (algul ainult friikartuli valmistamine, siis juba friikartul, 
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kotlett ja hamburger, seejärel köögist klienditeenindajaks jne). Mis aga 
põhiline – reeglistik või töötaja manuaal, mis tuleb igaühel omandada, on 
nende väitel 350 lk paks. Bürokraatia missugune. Terve maailma 
mäkdonaldiseerumist on muuhulgas peetud üheks tänapäeva domineerivaks 
trendiks (Ritzer 2004). 

Turg kui organisatsioonikultuuri tüüp tähistab Cameroni ja Quinni käsitluses 
midagi muud kui eespool Hofstedel. Siin viitab see organisatsioonile, mis 
toimib ise nagu turg, turusuhete kaudu. Taoline organisatsioon on 
orienteeritud mitte oma siseasjadele, vaid väliskeskkonnale, keskendub 
asjaajamisele tarbijate, tarnijate, koostööpartnerite ja regulaatoritega (vt 
eespool – organisatsiooni mikrokeskkond). Erinevalt hierarhiast, kus kontroll 
põhineb reeglitel, spetsialiseerumisel, tsentraliseeritud juhtimisel, tegutseb 
turg turumehhanismide, majanduslike hoobade, vahetussuhete abil. 
Domineerivateks väärtusteks on tulemuslikkus ja konkurentsivõime. 
Konkurents aga on julm, mistõttu valitseb organisatsioonis tulemuslikkuse 
diktatuur. Vabandused arvesse ei tule, kui töötaja ei suuda tulemust teha, siis 
on tal minek. Kaunikesti jõhker maailm. 

Turukultuuri tuumiku moodustavad järgmised põhiveendumused ehk 
baasarusaamad: 

• tegevuskeskkond on mitte sõbralik, vaid agressiivne; 
• kliendid on nõudlikud, valivad, kapriissed, nõuavad oma rahale 

maksimaalset katet; 
• organisatsiooni põhiülesanne on parandada oma konkurentsipositsiooni; 
• juhtkonna peamine ülesanne on viia organisatsioon tootlikkuse, 

tulemuslikkuse ja kasumlikkuse teele; 
• tootlikkuse ja kasumlikkuse tagavad selged sihid ja agressiivne strateegia; 
• positsioonide hoidmisega tegelegu konkurendid, meie organisatsioon 

peab pidevalt edasi liikuma. 
Töökohana on taoline organisatsioon väga jõuliselt orienteeritud tulemustele. 
Juhid on ranged ja nõudlikud. Liimiks, mis organisatsiooni koos hoiab, on 
soov võita, lüüa konkurente, saavutada domineeriv positsioon oma 
tegevuskeskkonna üle. Edukuse mõõduks on tegevuse laienemine ja turuosa 
suurenemine, perspektiivis aga turuliidriks saamine. 

Kolmas organisatsioonikultuuri tüüp on klann. Nimi viitab suurperele, 
suguseltsile, suguharule. Kui hierarhiale on iseloomulikud reeglid ja 
protseduurid ning turule konkurents ja kasumid, siis klanni puhul annab tooni 
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tiimitöö, töötajate kaasamine juhtimisse, organisatsiooni toetus oma 
liikmetele. Seda tüüpi organisatsioonides tegutsevad kvaasi-autonoomsed 
töörühmad, mis ise valivad endale uusi liikmeid ning saavad hüvitust 
kollektiivsete, mitte individuaalsete tulemuste eest, seal toimivad 
kvaliteediringid, mis innustavad töölisi tegema ettepanekuid omaenese töö 
parandamiseks ning kogu organisatsiooni tulemuslikkuse tõstmiseks. 

Klannikultuuri baasarusaamad: 

• keskkonnaga saab kõige paremini toime tulla tiimitöö ja töötajate 
arendamise abil; 

• klientidesse tuleb suhtuda kui partneritesse; 
• organisatsiooni põhiülesanne on arendada inimlikku töökeskkonda; 
• juhtkonna ülesanne on otsustamise delegeerimine töötajatele ning nende 

osaluse, pühendumise, lojaalsuse arendamine. 
Organisatsioon, kus domineerib klannikultuur, on inimsõbralik töökoht, kus 
inimesed annavad endast palju. Juhid toimivad siin kui mentorid, õpetajad, 
peaaegu kui lapsevanemad. Liimiks, mis hoiab organisatsiooni koos, on 
traditsioonid ja lojaalsus. Pühendumus on kõrge. Organisatsioon rõhutab, et 
pikaajalises perspektiivis on töötajate arendamine väga oluline, tähtsaks 
peetakse tugevat ühtekuuluvustunnet ja kõrget moraali. Edukuse 
mõõdupuuks on hea organisatsioonisisene kliima ja hoolitsus inimese eest. 
Tiimitöö, osalus ja üksmeel on sellise organisatsiooni jaoks kõige tähtsamal 
kohal. Natukene rikub seda ülevat pilti üks triaadidest, millega Cameron ja 
Quinn (1999: 37) kõnealust organisatsiooni iseloomustavad: isiklik lojaalsus, 
kõrge moraal ja madal palk.  

Neljas kultuuritüüp, adhokraatia, vastab vististi kõige paremini XXI sajandi 
turbulentsetele tingimustele. Olukorras, kus strateegiliste edutegurite eluiga 
on lühenenud poole võrra ja lüheneb jätkuvalt, oli hädavajalik välja töötada 
uut tüüpi organisatsiooni alused, mis printsiibis erinevad kõigist kolmest 
eespool kirjeldatust.  

Adhokraatiakultuuri kannavad järgmised baasarusaamad: 

• edu aluseks on innovaatiline ja esmaavastuslik initsiatiiv; 
• organisatsiooni põhiülesandeks on valmistuda tulevikuks, luua uusi 

tooteid ja teenuseid; 
• juhtkonna põhiline ülesanne on edendada ettevõtlikkust, loovust ja 

aktiivsust. 
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Adhokraatlik organisatsioon on ajutine, dünaamiline, loodud kindlaks 
otstarbeks. Taoliste organisatsioonide ülesandeks on luua uudistooteid ja -
teenuseid ning kiiresti reageerida uutele võimalustele ja nõudmistele. 
Erinevalt turust ja hierarhiast ei ole siin tsentraliseeritud võimusuhteid. Võim 
pigem voolab isikult isikule või siis töörühmalt töörühmale, sõltuvalt sellest, 
milliseid küsimusi parasjagu lahendatakse ja kes sellega vahetult tegeleb. 
Kes tegeleb, sellel ongi piisav võim kindlustada oma tööks vajalikud 
tingimused. See ei ole võim kellegi üle, see on võim midagi ära teha, midagi 
saavutada. Selles kultuuris hinnatakse isikupära, omanäolisust, 
riskivalmidust, ettenägemisvõimet.  

Töökohana on selline organisatsioon ettevõtlik ja loominguline. 
Organisatsiooni liidrid kannavad endas visioone, nad on innovaatilised ja 
valmis riskima. Liimiks, mis hoiab organisatsiooni koos, on pühendumine 
eksperimentidele ja uutele lahendustele. Igaühe jaoks on tähtis olla uute 
teadmiste, toodete, teenuste loomise esirinnas. Jätkuvalt ollakse valmis 
muutusteks, uuteks väljakutseteks. Edukuse mõõduks on unikaalsed uued 
tooted ja teenused. 

Cameron ja Quinn väidavad, et nad on empiiriliselt uurinud mitut tuhandet 
organisatsiooni ning et 80 protsenti neist olid paigutatavad kas ühe või mitme 
tüübi alla nende mudelis. Lisaks sellele ilmnes, et edukate juhtide 
juhtimisstiil vastas organisatsioonis domineerivale kultuuritüübile, parimad 
neist aga olid endas välja arendanud võimed ja oskused, mis lubasid neil 
toime tulla kõigis neljas kultuuris (vt tabel 6). Tasub tähele panna, et kõik 
tabelis toodud juhtimise põhimõtted on õiged ja väärtuslikud. Neid ei saagi 
vaidlustada. Kuid juhtimine ja selle stiil sõltub ju  sellest, mida 
organisatsioon tegelikult taotleb, kas selleks on säästlikkus, tootlikkus, 
töötajate pühendumine või innovaatika. Kõike korraga nähtavasti ei saa. 
Valikukoht. 

Cameron ja Quinn püüdsid oma materjali esitades järgida ka 
organisatsioonikultuuri tüüpide tekkimise ajalist järgnevust: hierarhia => 
turg => klann => adhokraatia. See on kindlasti õpetlik. Nende arusaamist 
mööda peeti kuni 1960ndate aastateni hierarhiat sellele omase stabiilsuse ja 
ökonoomsuse poolest ideaalseks. Turg sai omakorda populaarseks 1960ndate 
aastate lõpupoole seoses muutustega, mis olid toimunud organisatsioonide 
tegevuskeskkonnas. Klanni idee hakkas arenema, kui 1970ndate aastate 
alguse uurimustes ilmnes, et võrreldes USAs tollal domineerinud hierarhia- 
ja turukultuuriga olid Jaapani firmad sootuks teiselaadsed. Adhokraatia aga 
tekkis siis, kui arenenud riigid jõudsid industriaalühiskonnast infoühiskonda. 
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Kõlab tõepäraselt, tuletagem vaid lisaks meelde, et Harrisoni tüpoloogia 
algas sellest, mis oli veel enne bürokraatiat ning vastureaktsiooniks millele 
bürokraatia nii Weberi, Scotti kui Harrisoni arvates algselt tekkis – võimu-
kultuuriga (vt eespool – formaliseerimise mõte). 

 
Tabel 6. Konkureerivad väärtused juhtimises 

Kultuur Liidri tüüp Edukuse mõõt Juhtimise põhimõte 

Hierarhia 

 

Koordineerija, 
järelevaataja, 
korraldaja 

Säästlikkus, 
õigeaegsus, ladus 
funktsioneerimine 

Kontroll tagab 
säästlikkuse 

 

Turg 

 

Taganttõukaja, 
võitleja, 
saavutaja 

Turuosa 
suurendamine, 
sihtide 
saavutamine, 
konkurentide 
edestamine 

Konkurents tõstab 
tootlikkust 

 

Klann 

 

Järeleaitaja, 
juhendaja, 
lapsevanem 

Kokkukuuluvus, 
moraal, 
inimressursi 
arendamine 

Osalus soodustab 
pühendumist 

 

Adhokraatia 

 

Leiutaja, 
eeskäija, 
visionäär 

Tipptasemel 
väljund, loovus, 
kasv ja areng 

Innovaatilisus loob 
uut ressurssi 

 

 
Cameroni ja Quinni tuletatud organisatsioonikultuuri tüübid olid meile 
tegelikult varasemast juba tuttavad. Mis siin on hierarhia, on Harrisonil 
rollikeskne kultuur, Harrisoni ja Handy ülesandekeskne kultuur on ilmselt 
sama mis Cameroni ja Quinni adhokraatia, nende klannikultuur omakorda 
näikse olevat suuresti sama, mis Hofstede perekond. Kui midagi originaalset 
ongi, siis vahest varasema Harrisoni võimukultuuriga ühtviisi kõigi ja kõige 
üle domineerida püüdev turg, kuid seegi paistab silma mitte päris 
õnnestunult valitud tingnimetuse poolest ja kipub tekitama valesid 
assotsiatsioone.  
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Kuidas see ikka niimoodi on, et algupärase metoodikaga saadakse 
tavapärane, et mitte öelda – oma tuntuses triviaalne – tulemus? Tundub, et ei 
olegi vahet, kas tuletada oma tüpoloogia n-ö lambist (ideaal- ehk arhetüübid), 
empiiriliste andmemassiivide või teoreetilise kirjanduse põhjal. Samad 
kultuuritüübid kipuvad igal juhul korduma. Kui üha uusi dimensioone 
kasutades jõutakse ikka ja jälle samade tüüpide juurde, mida siis peaks sellest 
arvama? Nähtavasti on siin kaks võimalust. Esmalt võiks oletada, et need 
ongi need kultuuritüübid, mis on üldse olemas. Midagi muud ei olegi 
võimalik leida. Või siis on asi selles, et uute dimensioonide kasutamine toob 
esile mitte uusi põhitüüpe, vaid avab juba teadaolevatel uusi ulatuvusi, ehk 
teiste sõnadega: meile juba tuntud organisatsioonikultuuri tüüpidel on 
rohkem dimensioone, kui me seni arvasime. Arhetüüpide ehk algteisenditega 
pidigi asi nii olema. 

 
Sotsiaalsus ja solidaarsus 

Üks meie poolt tsiteeritud organisatsioonikultuuri määratlus väitis, et kultuur 
on see liim, mis hoiab organisatsiooni koos. Aga kuidas kultuur seda teeb, 
mis on selles niisugust, mis inimesi koos hoiab? Miks inimesed üldse koos 
töötavad? Neile küsimustele püüavad oma käsitluses vastust leida Robert 
Goffee ja Gareth Jones (2001).  

Nende lähtekoht on see, et moodne, dünaamiline, paindlik organisatsioon 
püsib koos mitte tänu alluvusskeemile, funktsioonidele ja struktuuri-
üksustele, vaid tuginedes muutlikele koostöö, koostoime ja vastastikuse 
sõltuvuse suhetele töötajate vahel. Organisatsioonisisesed suhted avalduvad 
mitte enam hierarhiate, vaid mitmesuguste võrgustike ja klasterite kujul. 
Nüüdisaegsel organisatsioonil on varasemaga võrreldes sootuks teiselaadne 
sotsiaalne arhitektuur. Erinevat tüüpi organisatsioonisisesed suhted 
kujundavad erineval viisil ka organisatsioonis domineerivaid väärtusi, 
hoiakuid, käitumismustreid ja põhiveendumusi. Goffee ja Jones 
klassifitseerivad neid suhteid kahe tunnuse alusel, milleks on sotsiaalsus ja 
solidaarsus. 

Sotsiaalsus iseloomustab emotsionaalset, mitteinstrumentaalset suhet 
indiviidide vahel, kes peavad end sõpradeks. Sõpradel on ühised ideed, 
huvid, hoiakud ja väärtused, nad suhtlevad omavahel vabalt nagu võrdne 
võrdsega. Sotsiaalsus on selline inimestevaheline suhe, mis on iseenesest 
juba väärtuseks. Seda tugevdab vahetu ja tihe läbikäimine, see on täiesti 
omakasupüüdmatu, inimesed abistavad üksteist ilma mingi välise surveta. 
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Solidaarsuse all aga peetakse silmas omavahel võõraste inimeste ühist 
tegutsemist mingi ülesande lahendamiseks. See ei rajane omavahelisel 
sõprusel või tutvusel, see ei tähenda pikaajalist sotsiaalset suhet. Solidaarsus 
on instrumentaalne, seda ilmutatakse ainult siis, kui tekib vastav vajadus.  

Inimestevahelised suhted organisatsioonis võivad kanda endas sõprade-
vahelist sotsiaalsust, kolleegidevahelist solidaarsust, mõlemat või ei 
kumbagi. Samamoodi võib suhtlemine kolleegide vahel väljaspool töökohta 
ja -aega olla jätkuks nende ametialasele solidaarsusele, mitte aga siira ja 
südamliku sõpruse väljendus. Selleks, et teha koostööd ühiste eesmärkide 
saavutamise nimel, ei pea inimesed tingimata üksteisele meeldima. Sageli 
ilmutavad solidaarsust ka sellised indiviidid, kes muidu on üksteisele suisa 
vastumeelsed. Ja ka vastupidi – sotsiaalsuse intiimsemad vormid on vähem 
tõenäolised isikute vahel, kes tunnevad kohustust käituda kolleegidega 
solidaarselt, tööd ja lõbu mitte segi ajada. 

Ühel juhul on seega väärtuseks sotsiaalsed suhted, tähtis on inimene, teisel 
juhul on inimsuhted allutatud vajadusele täita ühist ülesannet. Kui tõlkida 
Goffee ja Jonesi dimensioonid meile juba varasemast tuttavasse 
terminoloogiasse, siis on tegemist isikukeskse ja ülesandekeskse 
dominandiga, nii nagu Harrisonil ja Handy'l. Midagi arhetüüpset hakkab ka 
siit läbi kumama. 

Goffee ja Jones eristavad oma mudelis organisatsioone selle järgi, kas 
sotsiaalsuse ja solidaarsuse tase on neis kõrge või madal (vt joonis 16). 
Tähelepanuväärsel kombel nimetavad nemadki oma maatriksis tekkivaid 
tüüpe organisatsiooni neljaks arhetüübiks (Goffee, Jones 2001). Need neli on 
võrgustikuline, edasipüüdlik, killustatud ja kogukondlik.   

Võrgustik näitab sotsiaalsuse kõrget taset suhteliselt madala solidaarsuse 
juures. Taolistele organisatsioonidele on omane lojaalsus, perekondlikkus, 
nende töörutiini toovad vaheldust regulaarsed koosviibimised ja 
mitmesuguste ühiste rituaalide järgimine. Need on vajalikud, et veelgi 
tugevdada inimeste lähedust ja ühtekuuluvustunnet. Sotsiaalsus kandub ka 
töökollektiivist väljapoole, veedetakse koos vaba aega, tehakse sporti, 
suheldakse perekonniti.  

Solidaarsuse tase seevastu on madal. Ühtekuuluvus ja vastastikune sümpaatia 
ei tähenda alati veel head koostööd. Suur sõprus võib avalduda ka 
tuuletallamises ja tühja jutu ajamises. Eesmärgipärane tegevus eeldab selget 
töö- ja rollidejaotust ning teatavat distantsi eri rollide vahel. Liigne lähedus 
võib saada takistuseks. 
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      Kõrge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Madal 
 

    Madal             Kõrge 
Solidaarsus 

 
Joonis 16. Organisatsiooni neli arhetüüpi  (R. Goffee ja G. Jonesi järgi) 

 
Võrgustikulised organisatsioonid on sageli edukad tänu neis domineerivatele 
mitteformaalsetele suhetele, ladusale kommunikatsioonile, üldisele 
valmisolekule üksteist aidata. Organisatsiooni liikmed on väga rahul 
töökaaslaste sõbralikkuse ja empaatiaga ning valitseva pingevaba 
õhkkonnaga.  
Seda tüüpi kultuuris on indiviidi ja organisatsiooni suhted harmoonilised, kui 
see indiviid: 

• on ekstravertne, saab teistega suhtlemisest jõudu juurde; 
• omab häid sotsiaalseid oskusi ja empaatiavõimet; 
• talub määramatust ja suhtub erinevasse tolerantselt; 
• on teiste suhtes sõbralik ja lojaalne; 
• on kannatlik ega eelda alati välkkiiret tegutsemist; 
• on valmis sõlmima pikaajalisi püsisuhteid. 

Võrgustikuline Kogukondlik 

Killustatud Edasipüüdlik 

So
ts

ia
al

su
s 
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Kõige positiivse kõrval aga on ka mõned ohud. Sotsiaalsuse nurgakiviks on 
vahetu suhtlemine inimeste vahel. Kuid mitteformaalne kommunikatsioon 
võib vahel võtta pigem kõlakate ja kuulujuttude levitamise ilme, mis sisustab 
siis sõprade ja sõbrannade omavahelisi kokkusaamisi. Enam kui teised 
kultuurid on just võrgustik oma mitteformaalsuses soodsaks pinnaseks 
mitmesugustele poliitilistele mängudele. Suhete sõlmimine ja sõbrustamine 
kõrgemalseisvate isikutega saab tähtsamaks kui tegevuse tulemuslikkus, 
oluline on luua näivus ja seda siis libekeelselt esitleda, ametikohta tuleb 
lihtsalt vahetada enne, kui saabub aeg oma töö tulemustest aru anda. 

Edasipüüdlikus organisatsioonis on kultuuri keskmes kõrgendatud 
konkurentsivaim, vastupandamatu soov olla edukas. Peamine väärtus ongi 
isiklik edu, kolleegid on omavahel kõik konkurendid. See ei välista siiski 
koostööd nende vahel, kui see on kasulik nii organisatsioonile kui 
asjaosalistele endile. Organisatsiooni liikmed on valmis ilmutama ametialast 
solidaarsust, mis ei rajane sõprusel, sümpaatial ega lähedastel suhetel. 
Kollektiiv on kui kotkaparv – lendavad kõik koos, aga samas igaüks oma 
nimel.  

Edasipüüdlik organisatsioon võib samuti olla edukas, kuna eesmärgid on 
selged ja organisatsioon suudab kiiresti mobiliseerida nende saavutamiseks 
vajaliku ressursi. Selle kultuuri kandjad on uhked oma nõudlikkusele, 
sallimatusele viletsa töö ja ebarahuldavate tulemuste suhtes, oma 
valmisolekule tegutseda konfliktses olukorras, oma taotlusele järjekindlalt 
karmistada nõudeid ja kehtivaid standardeid. 

Kõige paremini sobib edasipüüdliku kultuuriga kokku selline indiviid, kes: 

• on sihikindel ja orienteeritud konkreetsetele eesmärkidele; 
• on järjekindel ja viib alustatud töö alati lõpuni; 
• eelistab selgust ja täpset struktuuri, mitte määramatust; 
• on ametialastes suhetes instrumentaalne, mitte emotsionaalne; 
• saab jõudu konkurentsist ja saavutatud edust; 
• eelistab konfliktidest pigem jagu saada kui neid vältida. 

Konkurentsitihedas turumajanduses on edasipüüdliku kultuuri eelised 
silmnähtavad. Kuid teatud probleeme võib ette tulla ka siin. Kuna mõeldakse 
rangelt eesmärkide ja vahendite kategooriates, võib raskeks osutuda 
määramatuse talumine, liitlaste leidmine ja koalitsioonide loomine, kui 
olukord peaks seda nõudma. Sotsiaalsuse madala taseme korral on 
emotsionaalsed sidemed organisatsiooni ja inimese vahel nõrgad. Ka 
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hetkeline ebakõla indiviidi ja organisatsiooni huvide vahel võib põhjustada 
liikmete lahkumist. Teabeküllases organisatsioonis aga on tööjõu voolavuse 
hind küllalt kõrge.  

Ka killustatud organisatsioon oma desintegreeritud kultuuriga võib teatud 
tingimustel olla täiesti elujõuline. Iseloomulik on sellele nii sotsiaalsuse kui 
solidaarsuse madal tase. Fragmentaarsel, killustud kujul võivad edukalt 
eksisteerida organisatsioonid, kus domineerib kaugtöö või siis ostetakse sisse 
oma tegevuses üksteisest sõltumatute ekspertide teenust.  

Killustatud organisatsiooni edu võib tuleneda just iseseisvusest ja 
vabadusest, mida see oma liikmetele pakub. Partnerid õigusbüroos või 
õppejõud ülikoolis on suhteliselt iseseisvad oma tööd, aega ja isiklikku 
arengut planeerima, nad ei vaja selleks kontrolli ega vahetut järelevalvet.  

Need, kes sobivad taolisesse kultuuri, on reeglina: 

• introvertsed, võimelised omal käel õppima; 
• motiveeritud iseseisvusest ja sõltumatusest; 
• pigem analüütilised kui intuitiivsed; 
• võimelised ise oma arengut juhtima; 
• suutelised eristama ideede väärtust inimestest ja suhetest. 

Teinekord võib fragmentaarne kultuur aga saada sedavõrd 
individualiseerituks, et laguneb lihtsalt laiali. Vabadus kasvatab isekust ja 
püüdu olla omaette, samastumine organisatsiooniga taandareneb sel määral, 
et elementaarsed katsed korraldada koostööd – näiteks mõnd nõupidamist         
– takerduvad osaliste kohatu käitumise või siis mitteilmumise taha. 

Kogukondlik organisatsioon, kus vastupidiselt eelmisele on kõrgel tasemel 
nii sotsiaalsus kui solidaarsus, näib paljudele ideaalsena. Solidaarsus üksi 
võib tähendada omavahelise koostöö taandarengut, kuni ei mõistetagi enam 
selle tähtsust. Organisatsioon kaotab paindlikkuse, selles puudub inimlik, hea 
tahe. Ja vastupidi, need organisatsioonid, kus domineerib ainult sotsiaalsus, 
kipuvad kaotama silmist oma tegevuse eesmärki. Need on ülemäära sallivad 
nigelate tulemuste suhtes ja enesega ülimalt rahulolevad. 

Kogukondlik organisatsioon on neist puudustest vaba, kuid ideaalina võib 
see paljudel juhtudel olla niihästi saavutamatu kui sobimatu. Kus aga 
suudetakse selleni jõuda, seal ilmneb reeglina, et veelgi raskem on selle 
juurde püsima jääda. Siin võib olla mitu seletust. Sageli kujuneb sotsiaalsuse 
ja solidaarsuse kõrge tase seoses konkreetsete isikutega. Nende lahkudes 
langeb nii sotsiaalsus kui solidaarsus järsult. Süvitsi minnes võib oletada, et 
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sotsiaalsuse ja solidaarsuse vahel on sisemine pinge, põhimõtteline vastuolu, 
mis muudab kogukondliku organisatsiooni oma olemuselt ebapüsivaks. 
Sellest tulenevalt kaalub sõprus peagi üles töised huvid või siis juhtub 
vastupidine.  

Kogukond on peaaegu nagu kogudus, usuühing. Selle liikmed on kirglikud, 
võimelised pikka aega pühendama oma energia ainuõigele üritusele või siis 
paganate pööramisele õigesse usku. Taoline organisatsioon võib olla 
geograafiliselt, rahvuslikult, funktsionaalselt mitmekesine ja kirju, kuid 
samas väga ühtne tänu ühisele eesmärgile ning omaksvõetud väärtuste ja 
toimetatavate talituste tihedale seosele.  

Inimesed, kes sellesse kultuuri kõige paremini sobivad, on: 

• idealistid, mingist ideest üleni haaratud; 
• valmis ohvriteks kõrgemate eesmärkide nimel; 
• vaimustuses rühmatööst; 
• võimelised jäägitult samastuma organisatsiooniga; 
• valmis seadma organisatsiooni huvid kõrgemale isiklikust elust ja 

perekonnast. 
Organisatsiooni loomise ja kiire kasvu perioodil on kogukondlikul kultuuril 
omad eelised. Järgnevas arengus peetakse seal aga senistest 
käitumismustritest fanaatiliselt kinni ka siis, kui ammu on selge, et uutes 
oludes pole need enam adekvaatsed. Kogukondliku kultuuri liikmed 
muutuvad keskkonnast tulevate signaalide vastu immuunseks, konkurente 
ignoreeritakse ja klientide (ebasoodsat) käitumist seletatakse viimaste vähese 
haridustasemega. Uued ideed põrkuvad ustavuse vastu põhimõtetele, kuigi 
viimased ei suuda ammu enam tagada seatud eesmärkide saavutamist. 
Väidetavalt tugineb Goffee ja Jonesi mudel "suure hulga erinevates 
valdkondades tegutsevate avalike asutuste ja äriühingute vaatlemise 
tulemustele" (Goffee, Jones 2001: 10). Samas tunnistavad nad, et suurtes, 
komplitseeritud struktuuriga organisatsioonides võib kohata rohkem kui üht 
tüüpi kultuuri. Organisatsiooni erinevates lülides ja allüksustes tehakse 
erinevat tööd, kasutatakse erinevat tehnoloogiat, igal osakonnal on erinevad 
kliendid ja oma spetsiifiline tegevuskeskkond. Ühtne tugev kultuur on neis 
tingimustes pigem erand kui reegel. Õige, sellest kirjutasid juba veerand 
sajandit varem Harrison ja Handy. Lisama peaks veel, et sellest tulenevalt 
vajab iga erilise funktsiooni, keskkonna ja kultuuriga struktuuriüksus ka 
erineva meelelaadiga töötajaid ning et erinevad inimesed tunnevad end hästi 
erinevas kultuurikeskkonnas. Ka see on Handy idee. 
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Goffee ja Jones ei arva, et organisatsioonikultuur oleks muutumatu, 
staatiline. Samas suhtuvad nad skeptiliselt juhtimisalases kirjanduses levinud 
valmisretseptidesse, kuidas saada kultuur kontrolli alla ja seda vajadust 
mööda muuta. Nimelt on nad seisukohal, et iga organisatsioon on 
esmajoones disainitud tegema tuhandeid kordi ikka ja jälle korduvaid 
tegevusi ning et selles valitsev kultuur rajaneb organisatsiooni liikmete 
ühistel baasarusaamadel. Kõigest sellest tulenevalt on organisatsioonikultuuri 
arengus normiks järjepidevus, mitte radikaalsed murrangud (Goffee, Jones 
2001). 

Kultuurimuutuste võimalikkust nad siiski ei eita, kuid peavad neid 
võimalikuks väiksemate nihetena sama kultuuritüübi raames, mitte aga 
hüpetena ühest tüübist teise. Viimased tulevad enamasti kõne alla vaid firma 
ülevõtmise või organisatsioonide liitmisega seoses. Sama kultuuritüübi 
raames toimuvatest muutustest on kõige sagedasemad antud tüübi eeliste 
muutumine selle miinusteks, kas siis seoses organisatsiooni arenguetappide 
vaheldumise või tegevuskeskkonna tingimuste muutumisega.  

Kirjeldades võimalikke liikumisi ühest kultuuritüübist teise, on Goffee ja 
Jones äärmiselt ettevaatlikud. Nad näevad kolme erinevat liikumisteed ja 
kõigil kolmel juhul on tegemist suures osas kontrollimatu liikumisega või 
siis katsetega kultuuri juhtida, mis annavad tulemuste asemel hoopis 
tagajärgi. 

Esimene võimalik liikumine kultuuritüüpide vahel meenutab ümberpööratud 
Z tähte (vt joonis 16). See algab vastloodud, entusiastlikus organisatsioonis, 
kus domineerib kogukondlik kultuur. Edasi läheb liikumine võrgustikulise ja 
edasipüüdliku kultuuri kaudu killustatud kultuuritüüpi. Esimesel sammul 
võib olla kaks erinevat põhjust. Ühel juhul pääsevad asutajaliikmete 
sõbrasuhted võidule ametialase solidaarsuse üle. Teisel juhul langeb algselt 
edukas kogukondlik kultuur enesega rahulolu küüsi: esialgne missioon on 
edukalt täidetud, konkurendid löödud, siht kaob silme eest ja solidaarsus 
koos sellega. Kõik usuvad, et edu on alati jääv, pingutama enam ei peagi. 
Võib juhtuda, et juhtkond ei lepi sellega. Juhid hakkavad ametialast 
solidaarsust jõuliselt tugevdama. Seatakse uued selged sihid, edukust 
hakatakse mõõtma rahalises vääringus, palgasüsteem seotakse töö 
tulemuslikkusega. Need sammud aga mõjuvad hävitavalt algselt kujunenud, 
kuid olemuslikult suhteliselt õrnakoelisele inimestevahelisele sotsiaalsusele. 
Inimsuhted on ikka õrnakoelised. Tulemuseks on, et lõpuks ei ole enam 
kumbagi, ei solidaarsust ega sotsiaalsust. See ongi killustatus. 
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Teine võimalik liikumistee viib võrgustikukultuurist edasi ettevõtlikku 
kultuuritüüpi ja sealt uuesti võrgustikku tagasi. Algab see tippjuhtide püüdest 
tugevdada solidaarsust, õhutada töötajates konkurentsivaimu, karmistada 
töötulemuste hindamist. Kuid inimestevahelised suhted avaldavad 
uuendustele vastupanu. Inimesed hoiavad kokku. Selle tulemusena osutub 
organisatsioon vägagi inertseks ja libiseb juhtkonna pingutustele vaatamata 
algsesse seisundisse tagasi. 

Kolmas tee viib kogukondlikust kultuurist otse killustatud kultuuri. 
Kogukondlik kultuur on ju habras selles domineerivate sotsiaalsus- ja 
solidaarsussuhete omavahelise vältimatu pinge tõttu. Paljudel juhtudel 
toimub seda tüüpi organisatsioonides seoses asutaja ja omaniku tagasitõmbu-
misega või firma ülevõtmisega täielik kollaps. Lahkuvad ka teised 
asutajaliikmed ning need, kes jäävad, igatsevad taga vanu häid aegu, jäädes 
tegelikkusest ja olevikusündmustest kõrvale. See protsess ei ole juhitav. 

Goffee ja Jones pakuvad seega oma mudelit, "kuidas eristada 
organisatsioonikultuure nende erineva sotsiaalse arhitektuuri kaudu" (Goffee, 
Jones 2001: 19). Selles sotsiaalses arhitektuuris, nagu nemad seda näevad, 
puudub üks meile eelmistest mudelitest tuttav dimensioon, nimelt 
võimusuhted. Ei leia me siit ka reeglitele ja rollidele rajanevat kultuuri. Need 
kaks, mida juba Harrison pidas traditsioonilisteks, kui mitte öelda 
arhailisteks, on siin lihtsalt puudu. Seevastu on tekkinud uus kultuuritüüp        
– fragmentaarne ehk killustatud –, mis viitab kaugtööl põhineva virtuaalse 
organisatsiooni tekkele. Toetusele orienteeritud, isikukeskse organisatsiooni 
eest (siin: võrgustik), kus sõprus läheb nii suureks, et töö jääb üldse 
tegemata, hoiatasid juba Harrison ja Stokes (1992). Goffee ja Jones viitavad 
selle tüübiga seoses perekondlikkusele, kuid see pole perekond isakese 
tähenduses, nagu Hofstedel. Kuna võimusuhe puudub, pole siin ka 
perekonnapead.  

Goffee ja Jonesi tugev külg on vahest selles, et nad ei paku mingit 
ühtainukest ja alati õiget ideaali. Igal tüübil on oma head ja vead. Mingites 
tingimustes võib igaüks neist osutuda viljakaks ja teistes tingimustes mitte. 
Ka kultuuridünaamika ja eriti selle juhtimise küsimustes on autorite poolt 
ilmutatud ettevaatlikkus igati asjakohane. Nad ei arva, nagu Graves, et ühest 
kultuuritüübist teise saab liikuda vaid ümber maatriksi keskpunkti ringiratast 
liikudes. Selle asemel hoiatavad, et üle keskpunkti (ühest vastandist teise) 
mitte ei hüpata, vaid enamasti kukutakse. Power is nothing without control.  
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Organisatsioonikultuuri tüpologiseerimise võimalusi on palju. Siin oli 
esitatud vaid neli näidet. Üks asi, mida nende puhul peaks silmas pidama, on 
see, et need ei ole vaid teoreetilised konstruktsioonid, vaid igaühega neist 
kaasneb ka vastav metoodika, millega saab tegelikke organisatsioone 
empiiriliselt uurida. Eespool sai viidatud erinevate lähenemiste käigus 
saadud tüüpide suhtelisele sarnasusele. Viitama peaks siiski ka muule. 
Toodud tüpoloogiad käsitlesid kõik organisatsioonikultuuri, kuid seadsid 
samas erineva uurimisküsimuse. Nagu tänu Gravesile mõistsime, oli 
Harrisoni ja Handy puhul küsimus organisatsiooni formaliseerituses ja 
tsentraliseerituses, st struktuuris. Cameroni ja Quinni huvitas, kuidas 
organisatsioon käitub, on see enese- või keskkonnakeskne, paindlik või 
agressiivne. Goffee ja Jones tüpologiseerisid organisatsioone hoopis selle 
alusel, miks inimesed koos töötavad, mis neid koos hoiab.  
Need on erinevad perspektiivid. Iga käsitlus näeb erinevalt seda, mis on 
selleks põhiliseks dominandiks, mis määrab organisatsioonikultuuri tüübi        
– organisatsiooni struktuur, organisatsiooni suhted tegevuskeskkonnaga või 
siis inimsuhted organisatsiooni sees. Kuigi arusaamine sotsiaalsete suhete 
tähtsusest tekkis organisatsiooniteoorias varem kui tegevuskeskkonna 
olulisuse mõistmine, peegeldavad need kolm perspektiivi küllalt hästi 
organisatsioonilise tegelikkuse mõtestamise etappe organisatsiooniteooria 
ajaloos.  
Igas organisatsioonis valitseb oma vaim, kuid igas neist valitseb ka võim. 
Liikugemgi nüüd edasi vaimu juurest võimu juurde. 



 127

6. Ametivõim ja võimusuhted 
 

Võimu mõiste 
Võimust oleme me kõnelnud juba ka eelmiste teemade raames. Seda siis, kui 
tõime sisse organisatsiooni tsentraliseerituse mõiste ja arutlesime selle üle, 
kellel on õigus midagi otsustada. Aga otsustusõiguse kaudu ametivõim 
organisatsioonis peamiselt ju teostubki. Võimusuhe oli üheks oluliseks 
dimensiooniks meie poolt vaadeldud organisatsioonikultuuri tüüpide puhul. 
Siis oli jutuks, kelle või mille käes on võim, kellele või millele on töötaja 
allutatud – kas on selleks vahetu ülemus, täpsed ja detailsed ettekirjutused 
või siis pakiline ülesanne, mis tuleb iga hinna eest täita. Ja selle järgi töötajat 
ju ka hinnati: kuidas ta suudab ülemusele meele järgi olla, kui täpselt ja täht-
tähelt protseduurist kinni pidada, kui asendamatuks ennast teha antud 
ülesande täitmise juures. Samas oli juttu (piiramatu) isikuvõimu ja 
reeglistatud, struktureeritud võimu erisustest. Mida me veel ei tea, on võimu 
mõiste ise, see, mida võim endast üldse kujutab. 

Kummaline küll, kuid organisatsiooniteooria vägagi laia ja mitmekesise 
temaatika seas on just võimu teemat peetud kuidagi delikaatseks, 
diskreetseks, isegi pisut pikantseks. See on midagi, millest ei taheta avalikult 
eriti rääkida. Enamasti püütakse organisatsioonides viia jutt võimusuhetelt 
hoopis ametliku alluvusskeemi peale, mis formaalse dokumendina peegeldab 
tegelikke suhteid üpriski kaudselt. Kui kultuuri mõistet vaagides tõdesime, et 
vastav artikkel Eesti entsüklopeedias on äärmiselt mahukas ja teaduspärane, 
siis artikkel "Võim" on samas väljaandes (EE, kd 10) vaid viis ja pool rida 
pikk ning suhteliselt mittemidagiütlev. Kui pöörduda algupärase eestikeelse 
organisatsiooni- ja juhtimisteoreetilise kirjanduse poole, siis tekib tahtmatult 
mulje, et võim on üldse üks tabuteema, selline nähtus, mida kas ei ole olemas 
või mis ei ole põrmugi oluline või millest lihtsalt ei kõnelda. Eesti ajaloolist 
minevikku arvestades võiks oletada, et maarahval pole seni veel kujunenud 
võimusuhete käsitlemise traditsiooni, võim on ju enamasti ikka 
võõramaalaste käes olnud. Eks see teeb igaühe ka omajagu ettevaatlikuks, 
räägime parem millestki muust. Inimlikust seisukohast on taoline hoiak 
mõistetav ja sagedasti ka mõistlik. Kuid Ameerika on ju oma ajaloolise 
tausta, inimeste ja väärtustega hoopis teistsugune maailm. Samas on 
juhtimisteooria grand lady Rosabeth Moss Kanter kirjutanud: "Võim on 
Ameerikas üks väga rumal sõna. Lihtsam on rääkida rahast ja palju lihtsam 
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on rääkida seksist, kui kõnelda võimust" (Tsit. Pfeffer 1994: 13). Nii et need 
hoiakud on globaalsed, mitte ainuüksi Eesti eripära. 

Suhtumine võimusse on enamasti siiski mitte negatiivne, vaid pigem 
ambivalentne. Võim huvitab  paljusid, ja seda mitte teoreetiliselt, vaid 
praktiliselt. Võim on ju see, mis: 

• võimaldab teostada oma huve teiste huvidest hoolimata; 
• võimaldab piirata teiste vabadust; 
• võimaldab saada hüvesid, mida teistel ei ole. 

Võim sellepärast ongi magus, nii ihaldusväärne. Aga toodud loetelu sai tõesti 
natuke piinlik. Taolistest asjadest ongi parem avalikkuse ees vaikida. Samas 
pole loetelu ammendav, sest võim on ka see, mis võimaldab midagi ära teha, 
midagi saavutada, midagi üles ehitada. Kui võimu ei ole, kuidas siis seda 
ülesehitust korraldada? Võim ei pea tingimata olema kellegi üle, võim võib 
olla ka vajalikuks eelduseks midagi teha, saada soovitud tulemusi 
(Drummond 2000). Kumba peetakse oluliseks, kas domineerimist või 
saavutamist, selle järgi jaguneb võimusuhteid käsitlev teoreetiline kirjandus 
nn mainstream ja secondstream käsitlusteks (Scott 2001). 

Kuid mis see võim ikkagi on? Kultuuriantropoloogia vaatevinklist lähtudes 
kirjutab Elias Canetti (2000: 276), et kõige täiuslikum võimuakt on 
ärasöömine, nii et "üle jäävad väljaheited ja hais". Kuid siis teeb ta terase 
tähelepaneku: "Kui vägivald võtab endale rohkem aega, saab ta võimuks" 
(Canetti 2000: 375). Võim ja vägivald ei ole seega päris üks ja seesama, 
kuigi omavahel on need kaks vägagi tihedasti seotud. Canetti selgitab seda 
seost järgmiselt (2000: 375–376): 

"Erinevust vägivalla ja võimu vahel saab kujutada väga lihtsalt, nimelt 
kassi ja hiire vahekorra varal. 

Kord kinni püütud, on hiir kassi võimuses. Kass on ta kätte saanud, 
kass hoiab teda kinni, kass tapab ta. Ent niipea kui kass hakkab hiirega 
mängima, lisandub midagi uut. Kass laseb hiire lahti ja lubab tal 
tükike maad edasi joosta. Vaevalt on hiir talle selja pööranud ja 
jookseb, kui ta ei ole enam kassi võimuses. Küll aga on kassi võimuses 
hiir tagasi tuua. Laseb ta hiirel ära joosta, siis on ta lasknud tal ka 
pääseda oma võimupiirkonnast. Kuid selle punktini, kus hiir on 
kindlalt kätte saadav, jääb hiir tema võimusesse. See ruum, mida katab 
kassi vari, need lootuse silmapilgud, mis ta hiirele jätab, kuid hoolika 
valve all, kaotamata huvi hiire ja tema tapmise vastu, kõike seda 
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kokku, ruumi, lootust, valvet ja tapmisehuvi võiks nimetada võimu 
tegelikuks kehaks või lihtsalt võimuks endaks". 

Võim kui järelevalve on teema, mida me käsitleme lähemalt siis, kui jõuame 
M. Foucault, panoptitsismi ja järelevalveühiskonna temaatika juurde. 
Siinkohal aga pöörakem tähelepanu, et võim ei ole ainult vägivald või sellega 
ähvardamine, võim on ka domineerimine (vt joonis 17). Võim on 
autoriteedil, kellele allutakse ilma sunnita, vabatahtlikult, kellele lausa 
tahetakse alluda. Alluvatel on allumistahe, kirjutas Max Weber (vt eespool – 
bürokraatia ideaalmudel). Keegi on nende silmis autoriteetne isik. Autoriteet 
ongi alati kellegi silmis, mitte iseeneses. Robinson Crusoe oli oma üksiku 
saare ainuvalitseja, kuid ta ei olnud autoriteet. Tal ei olnud kellegi üle 
domineerida. Autoriteet sai temast alles siis, kui saabus Reede. Viimase 
jaoks oli Robinson väga suur autoriteet, kuna ta oskas välguga tappa, st püssi 
lasta. Ja Robinson kasutas olukorra kohe ära ning pani Reedele nime. 
Nimepanek, mis võib sageli olla ka kooslusse arvamise rituaal, on siin selgelt 
allutamise, domineerimise akt. 
 

Midagi saavutada 
või tõkestada 
To achieve or 

prevent something 
 

 
 

Kellegi üle 
Over somebody 

   
 

 Võim 
Power 

 

                                Jõud 
                                   Force 
 

 
Autoriteet 
Authority, 

domination 

 
 

 
Vägivald 
Violence 

 
Joonis 17. Autoriteet, võim ja vägivald 

 
Reede saabumisega toimus üldse tähelepanuväärne muutus. Enne oli 
Robinson lihtsalt merehädaline üksikul saarel. Reede tulekuga tekib saarel 
sotsiaalne kooslus, nõutavad kaks liiget on koos. Edasi on võimalikud 
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variandid (vt eespool – muud sotsiaalsed kooslused). Peret nad kahekesi 
vahest ei asutaks, ajad olid tollal puritaanlikud. Kui aga Robinson ja Reede 
lihtsalt elavad sel saarel, kas samas koopas või lihtsalt kõrvuti, siis on see 
asum, territoriaalne kooslus. Kui Robinson kuulutab end kuningaks ja Reede 
oma alamaks, siis on see riik. See riik võib täita ka vähemasti üht 
haldusfunktsiooni – kaitsta end ja oma asukaid naabersaare inimsööjate eest. 
Võim institutsionaliseerub (kuningas kui institutsioon), autoriteet esineb 
nüüd kui institutsionaliseerunud sotsiaalne kontroll (Pfeffer 1981). Kuid kui 
Robinson ja Reede hakkavad ehitama veesõidukit, et saarelt lahkuda, siis on 
see organisatsioon. Samasugune mitteformaalne organisatsioon kui Vasja, 
Kolja ja Petja (vt ptk 1), ainult et autosid ei varasta, hoopis paati ehitavad. 
Sihipärane tegevus seegi. 

Joonisel 17 on toodud nii eesti- kui ingliskeelsed mõisted. See on vajalik, 
sest nagu me kultuuri peatükis juba nägime, ei ole keeled üks-üheselt 
tõlgitavad. Alati tekivad mingid teiselaadsed seosed ja assotsioonid. Power 
on inglise keeles ju ka loodusjõud, see on see, mille vasteks eesti keeles 
võiks olla vägi (magnetism kui ligitõmbamise vägi). Kui meri uhub rannikut 
ja selle tulemusel kaldajoon aja jooksul muutub, siis on seda teinud power. Ja 
hobujõud, nagu me teame, on horsepower. Kui aga jutt on inimkoosluses 
toimivatest võimusuhetest, siis lisatakse ingliskeelsetes tekstides sageli 
vastav epiteet ja kirjutatakse social power. Kuigi mitte alati. See jõud aga, 
mille rakendamine või millega ähvardamine tekitab vägivalda, on hoopis 
force. Nii on relvajõud armed forces. Relvajõude pidigi eristama teistest 
organisatsioonidest alatine vägivalla võimalus. Eesti keeles võib aga seegi 
olla vägi, nimelt sõjavägi. Väeüksuse tulejõud on siiski jälle power, nimelt 
gun power. Eesti keeles on nii loodus-, relva- kui tulejõud üks jõud kõik, 
meie nii peent vahet ei tee. Vägivallale viitavasse seosesse sobib eesti keeles 
ka sõna sund (to be forced to do smth). Mõistete jõud, võim ja vägi 
kasutamine eesti ja inglise keeles on lihtsalt erinev.  

Teiselt poolt on sõnal authority vähemasti kaks erinevat tähendust. Ühes 
mõttes on see sama, mis eestikeelne autoriteet, teises on see ametivõim, 
õigemini -võimud. Sellesse mõistesse kuuluvad lisaks muule ka seda võimu, 
avalikku võimu teostavad ametiisikud, officials. Kui keegi pannakse 
pikemaks või lühemaks ajaks oma tegude üle järele mõtlema, siis on seda 
teinud authorities. Nemad on ka need, kes seda paharetti enne taga otsisid: 
"ametivõimude poolt on kuulutatud tagaotsitavaks …." Eriti huvitavaks 
läheb aga asi veel siis, kui algtekst on kirjutatud mõnes kolmandas keeles, 
Weberi tööd näiteks. Nii on see, mis saksa keelest eesti keelde tõlgituna 
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kõlab legaalne domineerimine, ingliskeelses tõlkes hoopis legal authority. 
Mitte ainult, et mõiste on teine, kuid üks tõlkevaste osutab ju tegevusele, 
teine aga staatusele, positsioonile kellegi suhtes. Sõnast autoriteet tegusõna 
ei ole, ei eesti ega inglise keeles. Kui, siis ainult "autoriseerima, to 
authorize", aga see käib teatavate õiguste kasutamise, mitte autoriteedi 
kehtestamise kohta. Autoriteet on midagi, mis lihtsalt kas on või seda ei ole. 
Kõige selle tõttu tuleb võõrkeelse teksti puhul alati väga täpselt jälgida 
konteksti, milles üht või teist mõistet on kasutatud. Enamasti aitab see 
paremini aru saada, mida autor tegelikult silmas pidas ja meile püüdis öelda.  

Kui otsustada organisatsiooniteooria ja -käitumise õpikute põhjal 
(Drummond 2000; Hatch 1997; Robbins 1996), siis on absoluutseks 
favoriidiks võimusuhete defineerimises seniajani Robert Dahl (1957). Tema 
artikkel oli tegelikult võimusuhete algebrast ning esitas vägagi 
komplitseerituid valemeid, kuidas võimalikult täpselt välja arvutada selle 
suhte osaliste omavahelise mõju ja vastumõju suurust. Inimkäitumise 
valemite loomine väga edukaks ideeks ei osutunud, kuid üks lause sellest 
artiklist on tõepoolest saanud krestomaatiliseks. Selle kõrval esitame teisegi 
määratluse, mis on antud nelikümmend üks aastat hiljem (Lucas 1998). 
Erinevus ülalpool viidatud mainstream ja secondstream käsitluste vahel saab 
seeläbi selgemaks13. 

• A-l on võimu B üle sel määral, mis määral ta suudab panna B tegema 
midagi niisugust, mida B muidu ei teeks (R. Dahl). 

                                                        
13  Teine viis klassifitseerida võimusuhete kohta käivaid teooriaid on jaotada need ühe-, 

kahe- ja kolmemõõtmeliste käsitluste kategooriasse (Lukes 1974). Dahl kuulub sel 
juhul esimesse, Bachrach ja Baratz (vt tagapool – võimu teine pale) teise gruppi. 
Erinevus on selles, et ühemõõtmelise lähenemise korral võetakse suhte osalisi lihtsalt, 
"nii nagu nad on", kahemõõtmelise puhul aga eeldatakse, et nende tegelik tahe võib 
olla pealispinnast sootuks sügavamal, teiste eest varjatud. Tahe ja (varjatud) huvid on 
siin praktiliselt eristamatud. Kolmemõõtmeline käsitlus lähtub aga võimalusest, et 
inimeste tahtmised on kujundanud see süsteem, milles nad elavad ja tegutsevad. Kuid 
süsteem võib töötada ka inimese tegelike huvide vastu, panna neid tahtma midagi 
niisugust, "mis ei ole neile mitte hea". Kolmedimensiooniline vaade ei piirdu 
võimusuhte käsitlemisel seega tahte ja teostamise temaatikaga, vaid küsib lisaks 
sellele, kust see tahe tuleb. Inimese huvid ja "vaba tahe" kui võimukäitumise alus 
seatakse siin kahtluse alla. Hea mõte, eriti veel kui keegi oskaks määratleda, mis siis 
on need "inimese tegelikud huvid". PS. Samuel B. Bacharach ja Peter Bachrach on 
mõlemad organisatsiooni-uurijad, kuigi erinevatest põlvkondadest. Neid omavahel 
segamini ajada, nii nagu M. J. Hatchil (1997) on juhtunud, ei ole päris ilus. 
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• Võim on inimlik saavutamis- või tõkestamisjõud, mida kasutatakse kas 
individuaalselt või kollektiivselt ning teiste inimeste ja organisatsioonide 
suhtes konstruktiivsel või destruktiivsel viisil (J. R. Lucas). 

Dahli määratlus on küll pealtnäha lihtne, kuid samas piisavalt mahukas. 
Mida me siit siis teada saame? Kõigepealt seda, et võim on suhe, see on suhe 
A ja B vahel, mitte A immanentne omadus. Võim tuleb sellest, et on olemas 
nii A kui B, mitte aga sellest, et eksisteerib keegi kõikvõimas A. Teiseks on 
see suhe asümmeetriline, võim on midagi niisugust, mida A-l on rohkem kui 
B-l. Kolmandaks on see suhe asümmeetriale vaatamata siiski kahepoolne. 
Võimusuhe on vastastikune suhe kahe osapoole vahel. See on suhe kahe 
aktiivse subjekti, mitte aga aktiivse subjekti ja passiivse objekti vahel. 
Sellepärast ongi A-l võimu sel määral kui …. Kui aga suhe nende vahel on 
kahepoolne, siis on järelikult ka nende omavaheline sõltuvus vastastikune. 
Sellest tulenevalt mõõdab A võimu ulatust/tugevust tegelikult B allumise 
määr. Kui B-d ei ole või kui B ei allu, siis ei ole ka A-l võimu. B võib ju 
alluda kas osaliselt või täielikult või ka üldse mitte. Ja seetõttu, neljandaks, ei 
ole A võim absoluutne, vaid see on suhteline. Seega ei ole võim A 
individuaalne omadus, see ei ole absoluutne, selle suurus sõltub hoopis B-st. 

Kui Dahl lähtub sellest, et võim on midagi sellist, mida selle suhte üks 
osapool teostab teise üle, siis Lucasi jaoks on see midagi niisugust, mis 
võimaldab põhjustada kausaalseid tagajärgi ning saada tulemusi, see 
võimaldab midagi käivitada ja midagi saavutada või siis vastupidi – midagi  
tõkestada ja midagi ära hoida. Kui seda teostatakse kas individuaalselt või 
kollektiivselt, siis see tähendab, et A ja B omavahelises suhtes võivad need 
mõlemad olla kas individuaalsed või kollektiivsed liikmed.  

Kui mõlemad on üksikindiviidid, siis võib meil tegemist olla tüüpilise juhi ja 
alluva suhtega, kus  A paneb B tegema midagi niisugust, mida B muidu ei 
teeks, tööd näiteks. Kui aga tegemist on kahe kollektiivse liikme 
omavahelise suhtega, mille osapoolteks on näiteks ministeerium ja selle 
allasutus (erasektoris – emafirma ja tütarettevõte) või siis antud ministeerium 
(firma) ja mõni teine samalaadne, siis on see niisugune suhe, millega tegeleb 
omaette teadus nimega organisatsiooniökoloogia. See käsitleb 
organisatsioone suuremate, paljudest muudest organisatsioonidest 
koosnevate koosluste liikmetena, nii kui ökoloogia ikka.  

Kui aga A on indiviid ja B on kollektiiv, siis võib see kaasus, lisaks 
tavapärasele juhi ja kollektiivi vahelisele suhtele (juhtimisstiil, delegeeri-
mine, töötajate kaasamine jms), pakkuda huvi ka organisatsiooni-
patoloogiale. Manfred Kets de Vries (1995) on värvikalt kirjeldanud 
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psühholoogilist nakkust või (haiguste klassifikaatori järgi võttes) 
indutseeritud luululist häiret, mis levib üle kogu organisatsiooni, kui selle 
tippjuht satub olema näiteks suurusluulu või vaenulikkusluulu küüsis.  

Kui juhtub olema vastupidi, nii et A on kollektiiv ja B indiviid, siis ühelt 
poolt on meil kindlasti tegemist B igati tavapärase sotsialiseerimisega 
sellesse kollektiivi, tema individuaalsuse nivelleerimisega selle tasemeni, et 
ta hakkab mõtlema ja käituma nagu kõik. Kuid tegemist võib olla ka selliste 
nähtustega kui võõrandumine, hoolimatus, ebaõiglus, liigne konformsus, mis 
kuuluvad samuti organisatsioonipatoloogia huviorbiiti. 

Peale selle ütleb Lucas meile, et võim kui niisugune ei ole iseenesest ei hea 
ega paha. Kõik sõltub sellest, milleks seda kasutatakse, kas seda tehakse 
konstruktiivsel või destruktiivsel viisil. Võim ise on ainult instrument kellegi 
käes, ei enamat.14 

Poola sotsioloog Jerzy J. Wiatr lisab võimu mõistesse veel ühe mõõtme, 
selleks on võimu legitiimsus. Ta kirjutab (? ??? 1979: 158–160): 

"Jaanil on Jüri üle15 võim iga kord ja ainult siis, kui selle ühiskonna 
normide kohaselt, millesse Jaan ja Jüri mõlemad kuuluvad, on Jaanil 
õigus anda Jürile korraldusi ja Jüril on kohustus neid korraldusi täita. 
Toodud üldine määratlus kehtib igasuguste sotsiaalsete suhete puhul, 
kus ühed dikteerivad teiste käitumist ja esimeste tegevus on seejuures 
ühiskonna poolt sanktsioneeritud. […] 

Võim on võimalus anda korraldusi tingimustes, kus see, kellele 
korraldusi antakse, on kohustatud neile alluma. […]  

Korralduste andmise fakt ise ei kõnele veel võimusuhetest. Lisaks 
sellele peab olema ka põhjendatud veendumus, et korraldusi 
täidetakse, et neile allutakse. […] Ei ole võimu ilma allumiseta, aga 
allumine võib olla suhteline. Seda võib väljendada ka mõnevõrra 
teisiti: Jaanil on Jüri üle võim sel määral, mis määral Jüri täidab Jaani 
korraldusi". 

                                                        
14  Vrd: "Üksikisiku või institutsiooni võim on võime midagi saavutada, kas õigusega, 

juhtimise ja järelevalve või mõju abil. Võim on võime eesmärgipäraselt mobiliseerida 
majanduslikke, sotsiaalseid või poliitilisi jõudusid. Seda saab mõõta tulemuse 
saavutamise tõenäosusega mitmesuguste takistuste ja vastuseisude korral. Niisuguse 
definitsiooni jaoks ei ole tähtis see, et tulemus väljendaks võimsa tegutseja teadlikku 
kavatsust: võimu võidakse rakendada ka teadmatult, kuid mõistagi on see enamasti 
tahtlik" (Blackburn 2002: 482).  

15   Nimed tekstis muudetud. 
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Nii jõudsimegi ringiga Dahli juurde tagasi. Seda, et võim on suhteline ja et 
selle mõõduks on allumise määr, me juba teame. Uus on siin see, et 
(legitiimne) võimusuhe nõuab ühiskonna (kogukonna, kollektiivi) aktsepti, 
see peab realiseeruma selle ühiskonna normide kohaselt, millesse suhte 
osalised mõlemad kuuluvad. See tähendab, et kui A teostab oma võimu ja 
paneb B hüppama ning see suhe on legitiimne, siis neist mööduvad 
kodanikud praktiliselt ei märkagi seda, sest nii on nende arvates õige, 
normaalne, põhjendatud, vajalik, alati olnud, peabki olema. Nad isegi ei 
vaeva oma pead toimuvale hinnangu andmisega, sedavõrd loomulik ja 
enesestmõistetav on nende jaoks see situatsioon: A plaksutab ja B hüppab. 
Kusjuures A plaksutab käsi, mitte piitsa. Niisugune ongi avalikkuse poolt 
aktsepteeritud, sanktsioneeritud, üldsuse silmis legitiimne võim. B on 
kohustatud alluma, kuid teda ei kohusta selleks mitte niivõrd A tahe, kuivõrd 
kehtivad ühiskondlikud käitumisnormid, teda sunnib tagant üldsuse, tema 
oma kaaskodanike surve. Sotsiaalne kontekst on see, mis B hüppama paneb. 
Ja A annab selleks lihtsalt märku, annab teada, millal on aeg alustada.  

Poliitiliste suhete sotsioloogina rõhutab Wiatr võimusuhete kõnealust aspekti 
paljuski selleks, et eristada (ühiskondliku arvamuse silmis) seaduslikku ja 
ebaseaduslikku, legitiimset ja mittelegitiimset võimu. Ka pätil on pimedas 
kangialuses kodaniku üle võim, kui ühtki politseipatrulli ei satu hetkel 
läheduses olema. Vägivallale tuginedes võtab ta ära kodaniku mobiiltelefoni, 
rahakoti ja kella. Aga prillid lööb üldse puruks ja astub veel jalaga peale. 
Kuid seda võimu ühiskond ei aktsepteeri, seda avalikkus heaks kiita ei saa. 
See võim ei ole legitiimne. 

Selles kontekstis toob Wiatr (1979) esile ka võimusuhete elemendid, mille 
järgi saab ära tunda, kas vaadeldav sotsiaalne suhe on võimusuhe või mitte. 
Tema arvates eeldab võimusuhe: 

• vähemalt kahte partnerit, kelleks võivad olla nii üksikisikud kui isikute 
grupid; 

• võimu teostaja poolt antud korraldust kui tema tahte väljendust nende 
suhtes, kelle üle võimu teostatakse, millega kaasneb ähvardus rakendada 
sanktsioone, juhul kui taolisel viisil avaldatud tahtele ei alluta;  

• selle isiku või isikute grupi allumist, kelle üle võimu teostatakse, sellele, 
kes võimu teostab, st allumist korralduse või käsu vormis avaldatud 
tahtele; 



• ning et antud sootsiumis kehtivad ühiskondlikud normid, mille järgi 
sellel, kes korraldusi annab, on õigus seda teha, ja sellel (või neil), kelle 
kohta korraldus käib, on kohustus sellele alluda. 

Selleks, et kvalifitseerida mingit suhet võimusuhtena, ütleb ta, on nõutav 
kõigi nelja elemendi olemasolu. Täpsem oleks muidugi öelda mitte lihtsalt 
võimusuhtena, vaid legitiimse võimusuhtena. Sest ainult legitiimse suhte 
puhul on nõutavad kõik neli, mittelegitiimse jaoks piisab ka kolmest 
esimesest. Ning allumine autoriteedile on ju samuti võimusuhete vorm. 
Ähvardusi ja lubadusi, nagu teine punkt ette näeb, sel juhul aga ei rakendata. 
 
Sotsiaalse võimu alused 
Kui meil on nüüd esimene ettekujutus võimust ja sellega seotud asjaoludest 
saadud, peaks järgnevalt käsitlema võimu allikaid. Kust võim tuleb? Või 
õigemini – kuidas võim ennast kehtestab? Siin on kaks osalt erinevat, osalt 
kattuvat küsimusteringi. Kõigepealt juhi võim, see võim, mis seostub tema 
ametipositsiooniga, mis on n-ö ette nähtud. Ja teiseks kollektiivi liikme võim, 
mida tema staatus ametlikus hierarhias ette ei näe, kuid mida erinevate 
(poliit)tehnoloogiate abil on võimalik oluliselt suurendada.16 
Võimu allikaks on suhe kahe osapoole vahel, kuid see suhe võib rajaneda 
erineval alusel. John R. P. French ja Bertram Raven (1959) on eristanud viis 
võimalikku võimusuhete alust. Ka see töö kuulub organisatsiooniteooria 
klassikasse ning seda viidatakse tänapäevani. Nende tähistuses on suhte 
osapooled aga mitte A ja B nagu Dahlil, vaid hoopis O ja P.  
Hüvitustel põhineva võimu (reward power) aluseks on P arusaamine, et O-l 
on võimalik talle pakkuda mingeid hüvitusi. Selle puhul on oluline, kui 
tõenäoseks P peab võimalust, et O teda (näiteks senisest suurema 
tööpingutuse eest) tõepoolest hüvitab; kas P vähemasti mingilgi määral usub, 
et võib hüvitatud saada ka niisama, ilma et peaks end veelgi rohkem 
pingutama; kui väärtuslikuks suudab O selle hüvituse P jaoks muuta. Kui aga 
lisaks lubadustele veel ka tegelikult midagi antakse, siis kasvab aja jooksul P 
kiindumus O-sse ja sedamööda kasvab ka O referentvõim. See omakorda 
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16  Venemaal on mõjutamispsühholoogia see osa, mis käsitleb poliittehnoloogiaid, st 
kaasinimeste praktilist  manipuleerimist kellegi huvides, välja arendatud omaette 
rakendusteaduseks. Vastavat ainekursust loetakse ülikoolides, ilmub rikkalikult 
sellealast algupärast ja tõlkekirjandust, õpikuid ja krestomaatiaid (Деркач, Жуков, 
Лаптев 2001; Райгородский 1999; Чернявская 1998; Шейнов 2000). 
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annab O-le senisega võrreldes suhteliselt vabamad käed. Ta võib kujunenud 
süsteemi viia sisse ka teatavaid muutusi. O hüvitab P-d ju tegelikult 
konformsuse, kuulekuse eest, selle eest, et P allub O survele. Kuni aga P 
usub, et just O on see, kelle võimuses on hüvitusi jagada, ei hakka ta millegi 
peale protestima. Hüvitustel põhinev võim ongi seda tugevam, mida kindlam 
on lootus saada hüvitatud ka edaspidi, jätkuvalt. 

Karistustel põhineva võimu (coercive power) puhul mõistab P, et O võib 
tema suhtes rakendada teatavaid sanktsioone. P saab aru, et kui ta O survele 
ei allu, siis järgneb karistus. Nii nagu hüvituse puhul, on ka siin oluline 
küsimus valentsist, karistuse (negatiivsest) väärtusest P jaoks. French ja 
Raven annavad ka vastava valemi, milles seda suurust kasutada. Selle 
kohaselt võrdub karistusel põhineva võimu suurus kahe teguri korrutisega. 
Üks on ähvardava karistuse negatiivne väärtus P jaoks (kui hirmuäratav, 
ebameeldiv või alandav see tema jaoks on) ja teine on P poolt tajutud 
tõenäosus, et allumise korral on võimalik seda karistust vältida. Tuletagem 
aritmeetikast meelde, et kui üks teguritest on null, siis on ka korrutis null. 
Mida see antud juhul tähendab? Kui karistusel puudub negatiivne väärtus, 
siis võimusuhe (ainuüksi) selle alusel ei toimi. Nagu hane selga vesi, 
öeldakse selle kohta. Aga see suhe ei toimi ka siis, kui karistus on niikuinii 
vältimatu, kui ka allumine ja alistumine sellest ei päästa. Milleks siis üldse 
alluda? Teine valem, mis nad samas seoses pakuvad, on mitteallumisega 
kaasneva karistuse tõenäosus miinus allumisega kaasneva karistuse 
tõenäosus. Kui need kaks peaksid võrdsustuma, on tulemuseks taas null. 
Suhe jälle ei toimi. Kusjuures, pidagem silmas, jutt on P poolt tajutud 
tõenäosusest, mitte asjade tegelikust seisust. Jutt on sellest, mida P antud 
situatsioonis mitte et teab, vaid usub ja arvab teadvat. Karistus võib pealegi 
tulla ka mujalt kui otseselt ülemuselt. Kui keegi ikka rabeleb ülemäära palju 
ja ajab normid lõhki, ei jäta kaastöötajad seda asja kindlasti niisama. Nende 
omahuvi on siin ju otseselt mängus. Liiga kiiresti ei tohi töötada, muidu saab 
hea töö otsa. 
French ja Raven peavad vajalikuks rõhutada, et hüvituste ja karistuste 
rakendamine annab lõpptulemusena vastandliku efekti. Esimesel juhul P 
kiindumus O-sse kasvab, teisel juhul kahaneb. Kui karistuspoliitikaga 
liialdada, siis võib P kätte võtta ja üldse ära minna ning kogu O/P suhe on 
läbi. Game over. Seega peab O selle kõrval, et ta suurendab teatavate 
karistuste negatiivset valentsi P jaoks, võtma vajalikud meetmed ka selleks, 
et P tema võimkonnast ei kaoks. Eesmärgiks ei ole ju P-st lahti saada, 
eesmärgiks on tema allutamine O tahtele. Pealegi, kui on võimalus mängust 
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lahkuda, ei toimi karistustega ähvardamine kuigivõrd mõjusalt. See, mida O 
tegelikult taotleb, on kui Ginsbergi teoreem praktikas: 1) te ei saa võita; 2) te 
ei saa viiki mängida; 3) te ei saa isegi mängu lõpetada (Bloch 1999: 19). 

Legitiimsusel põhineva võimu (legitimate power) aluseks on P arusaamine, 
et O-l on legitiimne õigus dikteerida P käitumist. O võib seejuures olla nii 
juht kui ümbritsev kollektiiv. Nagu näeme, on võimu legitiimsus, mis oli 
Wiatri käsitluses nii oluline, siin vaid üks võimalik võimu alus mitmete 
teiste, sellest sootuks erinevate seas. Wiatri olekski lihtsam mõista, kui ta 
kirjutanuks üksnes avalikust võimust. See peab küll kodanike silmis 
legitiimne olema. Kuid ei, Wiatr ju rõhutas spetsiaalselt, et tema määratlus 
kehtib igasuguste sotsiaalsete suhete puhul. Teine asi muidugi on see, et 
French ja Raven möönavad isegi, et vaevalt ükski tegelik võimusuhe põhineb 
vaid ühelainsal, eraldivõetud alusel. "Tavaliselt iseloomustab suhet O ja P 
vahel mitu kvalitatiivselt erinevat muutujat, mis on selle suhte aluseks" 
(French, Raven 1959: 321). Sama lugu, mis oli kultuuritüüpidega: on see ja 
samas on alati "veel midagi".  

Legitiimne võim tähendab sotsiaalselt ettekirjutatud, normatiivset käitumist, 
mis on seotud teatava rolli või positsiooniga. Grupis kehtivad normid võivad 
olla universaalsed (üldkehtivad kõikidele), alternatiivsed (valikuvõima-
lusega, kas järgida või mitte), spetsiaalsed (seotud teatava positsiooniga). 
Indiviid tunnetab ikka ja alati oma positsiooni või staatusega seotud 
rolliootusi, ta teab, et on midagi, mille suunas (temasugune) peaks püüdlema, 
ja midagi, mille suunas mitte, ja siis on veel midagi, mille suunas ta ju võiks 
püüelda, kui ta vaid tahaks. Kõigil on omad kohustused, keelud, võimalused. 
See käib nii tegelike käitumismustrite kui ka hoiakute ja arvamuste kohta, 
mis tal peaksid olema, mida tal ei tohiks olla või mis soovi korral ka võiksid 
olla. Ta teab või tunneb alateadlikult, milline ja kuidas tal tuleks olla, et 
(individuaalse või kollektiivse) O ootustele vastata. Enamasti nii ta käitubki, 
juba ainuüksi selle pärast, et olla nagu peab, st nagu tema peaks O arvates 
olema.  

Frenchi ja Raveni käsitluses on legitiimne võim selline, mis lähtub nendest P 
poolt omaksvõetud väärtustest, mille kohaselt O-l on legitiimne õigus 
avaldada P-le survet ja P-l on kohustus sellele survele alluda. See võib 
tuleneda sellest, et O on vanem, staažikam, auväärsem, kõrgema staatusega. 
French ja Raven ei taanda seda siiski vaid grupisisestele rollisuhetele. Nii 
võib P alluda näiteks seetõttu, et on eelnevalt andnud lubaduse O-d aidata ja 
olla sõnapidaja mees on tema jaoks oluline väärtus. P jaoks on see 
eneseväärikuse küsimus, mitte alluvussuhe. Kuid mis on tulemus? Tegelikult 
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on ka sel juhul suhte aluseks mingid omaksvõetud põhiväärtused, standardid 
ja normid (pidada sõna), mis lubavad kellelgi teisel P üle (tema enda poolt 
aktsepteeritud) legitiimset võimu teostada. Aluseks on P veendumus, et nii 
teha ongi õige. Antud kultuuris kehtivate väärtuste ja eelistuste osa on siin 
väga suur. Võimusuhe tuleneb sellest, et P aktsepteerib oma kollektiivi, selle 
hierarhiat ja juhtkonda, austab vanemluse põhimõtet (seniority), et ta 
aktsepteerib seda kõrgemat võimu, mis on O-le vastavad õigused andnud. 
Hoiakute, väärtuste ja veendumuste kõrval on siin mõistagi olulised ka palju 
väiksemad, kuid see-eest hoopis konkreetsemad asjad. Näiteks töökirjeldus 
või ametijuhend, kus on täpselt kirjas, kelle käest tuleb võtta vastu korraldusi 
ja kellele tuleb aru anda nende täitmise kohta.   

Huvitava aluse võimusuhtele moodustab see, mida French ja Raven 
nimetavad referentvõimuks (referent power; vrd referentsgrupp sotsioloo-
gias). See nimelt rajaneb sellel, et P tunneb samasust O-ga või siis tahab olla 
temaga ühesugune, sama ilus, andekas, võimukas, kõigi poolt imetletav ja 
lugupeetav. Mõned kommentaatorid on kirjutanud selle kõik O 
karismaatiliste omaduste arvele ning nimetanud antud võimusuhete tüüpi ka 
karismaatiliseks võimuks. P on O-sse tugevasti kiindunud, ta kannab endas 
sügavat kuuluvustunnet või siis vastupandamatut ühinemissoovi. Kui P ja O 
suhe ongi juba lähedane, teeb P kõik selleks, et seda suhet jätkata. P 
samastumine O-ga püsib ja tugevneb seeläbi, et P tegutseb, mõtleb ja tajub 
maailma samal viisil, kui seda (tema arvates) teeb O. Kõik O arvamused ja 
uskumused on ka P-le omased. Seetõttu pole O-l kuigi keeruline P-d 
mõjutada, ilma et too seda isegi taipaks. Midagi taolist kohtasime juba 
Handy poolt tuletatud Zeusi kultuuris, kus alluvate kvaasi-autonoomia 
aluseks oli püüe iga hinna eest teha nii, nagu oleks vastavas situatsioonis 
teinud nende peremees, boss ise. Mida tugevam on P kiindumus, mida 
tugevam tema samastumise püüe, seda tugevam on ka O referentvõim. Seda 
laiemat küsimusteringi see ka puudutab.  

Kuid ka siin ei pea O olema tingimata üksikisik, selleks võib olla ka grupp. 
Siiski tuleks siinkohal teha vahet. Kui P püüab iga hinna eest grupi meele 
järgi olla ja loodab selle eest kiita saada, siis pole see enam referentvõim, 
vaid hüvituste võim. Teiselt poolt ilmneb P püüdes kollektiivi halvakspanu 
vältida sootuks teine ülalpool juba nimetatud võimu alus – karistuste võim. 
Allumine enamuse seisukohale võib teinekord tuleneda ka usust 
kollektiivsesse mõistusesse, kuid siis on see hoopis kolmandasse, 
ekspertvõimu valdkonda kuuluv nähtus.   
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Viimane selles klassifikatsioonis on kvalifikatsioonil põhinev võim (expert 
power). Selle puhul tunnistab P, et O-l on mingis olulises valdkonnas 
tähelepanuväärsed teadmised, oskused ja kogemused. P hindab neid suhtes 
omaenese teadmiste, oskuste ja kogemustega, kuid sagedasti võrreldes ka 
mingi absoluutse standardiga. Ekspertvõim on advokaadil, kes soovitab 
kliendile: "Aga siis öelge, et ei mäleta. Kui vaja, võime me alati öelda, et jah, 
nüüd tuli meelde." Ekspertvõim on ka karvasel külamehel, kes sumedal 
suveõhtul rändurile teed juhatab. Põhiline, et jäädakse uskuma: teha tuleb nii 
ja nii, minna tuleb sinna ja sinna. Ning tehakse ja minnakse, st allutakse. Kui 
aga allutakse, siis ongi võim. French ja Raven arvavad siiski, et ekspertvõim 
on mõnevõrra piiratum kui referentvõim. See ei ole emotsionaalne, see 
puudutab ainult kognitiivset, tunnetuslikku ning piirdub enamasti mingi ühe 
konkreetse valdkonnaga, laienemata muudesse. Pealegi, väidavad nad, on 
mitmeid näiteid selle kohta, kuidas katsed laiendada ekspertvõimu väljapoole 
selle algset toimimisala (tuntud füüsik hakkas poliitikuks vms) on 
lõpptulemusena viinud ekspertvõimu kui sellise hääbumisele. Mitte oma 
taldrikus, ütleks selle kohta venelane. 

Nagu näeme, on võimu alused seotud kahe olulise teguriga. Üheks on 
kindlasti ametipositsioon. Sellest tuleneb võimalus jagada hüvitusi, määrata 
karistusi ja mis kõige tähtsam – võimu legitiimsus, kuna mingi veel kõrgem 
(ja kõigi poolt tunnustatud) võim on ju selle juhi tema juhtivale kohale 
pannud. Teine on isiksuseomadused: isiklik võluvus, karisma ning 
ametialane ekspertiis, kvalifikatsioon. Oma võimu realiseerides saab juht 
viidata nii ühele kui teisele. Üks võimalik repertuaar oleks: Kui sa teed nii ja 
nii, siis …; Kui sa ei tee nii nagu vaja, siis …; Mina olen siin boss ja 
sellepärast sa pead .... Teine oleks pisut erinev: Sa ju tahad minuga hästi 
läbi saada … ; Sa ju tead, et ma tunnen seda asja …. Ja P tahab ja P teab ja 
P teeb. Teeb kõik, mida O-l on tarvis. 

Neil Glass (1998) toob oma raamatus skaala, millele paigutab juhi võimu 
võimalikud alused. Skaala ühes otsas on nn nähtavad, ilmsed alused ja teises 
nn latentsed. Need poolused erinevad omavahel kahes mõttes. Üks on 
silmatorkavus, see, kas kõrvaltvaatajale on kohe esmapilgul arusaadav, 
millele keegi juhtidest oma tegevuses toetub, ja teine on kasutamissagedus, 
juhtide teadlikkus sellest, et ka niisugustele alustele saab tugineda. Ilmsete 
aluste hulka kuuluvad füüsiline üleolek, hüvitused ja karistused, 
ametipositsiooni legitiimsus, kontroll ressursside üle, kontroll isiklike 
kontaktide üle, kontroll informatsiooni liikumise üle. Neile tuginevad juhid 
kõige sagedamini. Ühes või teises seoses oleme me pea kõigist neist juba ka 
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kõnelenud. Erandiks on vahest füüsiline üleolek, mis nõuab mõningat 
kommentaari. 

Kõigepealt, kui võtta töökollektiivile lisaks vaatluse alla ka muud 
võimalikud sotsiaalsed kooslused, siis võib nende seas kindlasti leida mõne, 
kus juhi positsioon tugineb just nimelt füüsilisele üleolekule koosluse teistest 
liikmetest. Teine asi on see, et esmapilgul võib tunduda, et siin on vastuolu 
sellega, kuidas me oleme võimu senini käsitlenud. Nimelt oleme lähtunud 
seisukohast, et võim on suhe, see on oma kindlate tunnustega sotsiaalne suhe 
kahe või enama indiviidi vahel. Füüsiline jõud aga on mitte suhe, vaid 
isikuomadus, nii kui on silmade värv või jalgade pikkus. Katsume seda 
näivat vastuolu selgitada ühe arhailise eestikeelse sõna varal, milleks on 
ruhvikukk. Jutt on meremeestest. Laevas on kõige suuremaks ülemuseks alati 
kapten, kelle korraldused kuuluvad täitmisele, mitte arutamisele. Kiirest ja 
täpsest täitmisest võib sõltuda kogu laeva saatus ja kõigi laevnike elu. 
Madrused aga elavad ruhvis ja seal on pealikuks see madrus, kellel on kõige 
rohkem jõudu. Kellel neist on, tehakse omavahel ruttu selgeks. See ongi 
ruhvikukk. Nüüd on küsimus, kas tema võim peitub talle looduse poolt antud 
jõus? Just nagu oleks nii, aga tegelikult ei ole. Võim on ka siin ikkagi suhtes, 
tema suhtelises jõus kaaslaste jõuga võrreldes. Füüsilise jõu suhe toob antud 
juhul kaasa sotsiaalse suhte, võimusuhte. Mitteformaalne liider, ütleksid selle 
kuke kohta sotsioloogid. 
Skaala teises otsas on juhi võimu sellised võimalikud alused, mis ei ole nii 
lihtsalt jälgitavad ja mille olemasolu ning rakenduslikku väärtust ei ole suur 
osa juhtidest veel enese jaoks avastanud. Latentsete aluste hulka kuuluvad 
traditsioonid ja käitumisnormid, ühised eesmärgid, juhi isiksus, tema 
sotsiaalsed oskused, erialane ja ametialane kvalifikatsioon, võime saada 
hakkama määramatusega. Glassi järeldus on väga lihtne: igapäevane 
juhtimispraktika on enamasti väga ühekülgne ning jätab suure osa 
võimalustest kasutamata. Eespool (vt ptk 4) olime skeptilised ratsionaalse ja 
instrumentaalse lähenemise osas organisatsioonikultuurile (kultuur kui 
juhtimisinstrument). Kui uskuda Glassi, siis ei ole tegelikus juhtimises 
selleni isegi veel jõutud.    

 
Mitteformaalne võim 

Siiani me oleme rääkinud juhi ametivõimust ja selle võimalikest alustest. 
Lühidalt peaks peatuma ka kollektiivi lihtliikme võimalustel omandada 
suurem isiklik võim, kui tema ametikoht seda ette näeb. "Kui võim on lihtsalt 
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rumal sõna, siis poliitika (võimu omandamine ja kasutamine) on juba täielik 
tabuteema" (Glass 1998: 188). Samas on Glass aga kindel, et kollektiivi 
liikmena tuleb meist igaühel mängida mingeid poliitilisi võimumänge, kui 
mitte muidu, siis kas või selleks, et kolleegide poolt mängitavates mängudes 
ellu jääda. Võimusuhted on ju mitte ainult formaalsed, vaid ka ebaametlikud, 
mitteformaalsed ning muutuvad sedamööda, kuidas muutub jõudude 
vahekord kollektiivis, kuidas rivaalitsevate indiviidide ja rühmituste täht 
kord tõuseb, kord langeb. Milliseid taktikaid meie (meist mõistagi tunduvalt 
ebaeetilisemad) kolleegid neis mängudes kasutavad, selle kohta toob Glass 
(1998) pika loetelu. Siin on infovahetusega seotud võtteid: "varja 
informatsiooni"; "levita kuuldusi"; "mängi inimeste hirmudel". On 
enesekehtestamisega seotud asju: "õhku enesekindlust"; "liialda"; "taotle 
teenimatuid soodustusi". Põhirepertuaar on aga seotud suhtekorraldusega: 
"loo sidemeid"; "ignoreeri õnnetuid"; "ole võimukandjate meele järgi"; 
"kummarda sügavalt"; "ütle, mida sinult oodatakse"; "lõbusta mõjukaid 
isikuid"; "paita võimulolijate ego’t"; "poe võimukandjale füüsiliselt 
lähedale"; "tee end asendamatuks". Osa võtteid seostub aga otseselt 
professionaalse tegevusega: "riputa end kellegi sappa"; "varasta ideid"; "astu 
teenekamatest üle"; "vihja ebakompetentsusele"; "löö rivaalile nuga selga". 
Analoogne retseptuur on ilmunud ka eesti keeles (Greene 2000). Paralleelid 
on seejuures hämmastavad. Kui Glass ütleb: "ignoreeri õnnetuid", siis kõlab 
Greene’i 10. seadus: "Nakkus: väldi hädalisi ja õnnetuid". Kui Glass ütleb: 
"õhku enesekindlust", siis soovitab Greene’i 34. seadus: "Ole omamoodi 
kuninglik: käitu kuningana, et sind sellena koheldaks". Võimalus, et üks 
autor teise pealt maha kirjutanuks, on välistatud – raamatute esiktrükid 
ilmusid pea samaaegselt. Küllap on maailma eri paigus jõutud üheaegselt 
samale äratundmisele: õnnetus on nakkushaigus, kui hakkad sellistega 
suhtlema, oled ise varsti samasugune. Eriti veel, kui keegi näeb. Ja on 
märgatud, et eriti ülbete tegelaste puhul hakkab publik tahtmatult oletama 
nende seljatagust karvast kätt. Miks nad muidu nii enesekindlad on? Maailm 
on igal juhul bold-and-beautiful inimeste päralt. Selles küll keegi ei kahtle. 
Jutt on lihtsalt tehnoloogiatest, kuidas ise selliste hulka jõuda. 
Mehhanism, mida kõigi nende soovitustega silmas peetakse, on tegelikult 
lihtne. Esialgu tuleb suurendada oma isiklikku, mitteformaalset mõjuvõimu, 
leida mõjukaid liitlasi või mõjukas patroon. Kui see õnnestub, kaasneb 
sellega enamasti ka formaalse staatuse tõus, senisest kõrgem 
ametipositsioon. See aga võimaldab hakata oma huve ja ambitsioone 
teostama juba ametlikus korras. Allakäigutrepist üles läheb see tee.  
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Valdkonna klassikuks võimutehnoloogiate küsimustes on kindlasti Niccolò 
Machiavelli (1469–1527), kelle ideedele kohati tugineb ka ülalviidatud 
Greene (2000). Machiavellit on muuhulgas peetud ajaloo esimeseks 
sotsioloogiks, kuna ta käsitles (poliitilist) organisatsiooni kui orgaanilist 
kooslust, mis allub omaenese arenguseadustele, ilma et selle õitsengut ja 
lagunemist kuigivõrd mõjutaks mingi abstraktne moraalne kord. Blackburn 
(2002: 275) kirjutab: "Machiavellil oli šokeeriv veendumus, et kuigi 
valitsejalt eeldatakse vooruse ja au kehastamist, on elutegelikkust arvestades 
edukas üksnes selline valitseja, kes tegutseb tõhusalt ega muretse oma tegude 
konventsionaalse kõlbelisuse pärast". Keeruliseks teeb selle ülesande 
tarvidus "hoiduda paistmast paheline isegi juhul, kui ei ole võimalik vältida 
pahelist käitumist" (Skinner 2001: 306). See pole siiski võimatu, kuna igaüks 
näeb, kellena sa paistad, aga vähesed saavad aru, kes sa tegelikult oled. 
Mary Jo Hatch (1997) peab oma nõuannetega silmas mõneti eetilisemaid 
inimesi kui ülalpool viidatud Glass. See on ka loomulik, sest tema on 
ülikooli professor, tõsine inimene, mitte mõni juhtimiskonsultant. Sisu 
poolest, paraku, ei ole erinevused aga kuigi suured (vt tabel 7).  
Isiklik võim tugevneb sedamööda, kuidas kasvab teiste sõltuvus. Võim on 
suhe ja võim on suhteline. Kui keegi on muutunud lausa asendamatuks, siis 
on kollektiiv tervikuna sõltuvuses tema olemisest ja tema tegemistest. Selle 
arvel saab endale juba ühtteist ka lubada, ühtteist seesugust, mis teiste puhul 
kõne allagi ei tuleks. Staatus võimaldab. Kas see staatus peegeldub ka 
ametinimetuses või mitte, on teisejärguline küsimus. Tähtis on, et see 
peegeldub kolleegide silmis, positsiooni legitiimsus tuleneb sellest. 
Asendamatuse üheks allikaks võib olla kõva töö, enesearendamine, uute 
teadmiste ja oskuste omandamine, ettevõtlikkus, pealehakkamine, 
riskivalmidus, valmisolek võtta keerukad asjad oma peale. Ole väsimatu. Ole 
see, kes oskab alati öelda, mis teha tuleb. Teised ootavad seda, see päästab 
neid teadmatusest, määramatusest. See on neile mugav. Ja nad oskavad seda 
hinnata. Samas ei maksa ka enesekiituse rasket koormat teiste peale 
veeretada. Professionaalsust tuleb mitte ainult tõsta ja ilmutada, seda tuleb 
igal võimalikul juhul ise rõhutada. Häbeneda ei ole midagi. Tuleb otse välja 
öelda, kes on siin parim, siis saavad needki teada, kes ise võib-olla ei taipa. 
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Tabel 7. Isikliku võimu tugevdamise ja kasutamise levinumad võtted 

Võimu tugevdamine 

• Loo teistes sõltuvustunnet: 
o tegutse kõrge määramatusega valdkondades 
o paista silma kriitiliselt tähtsates töölõikudes 
o arenda endas asendamatuid oskusi 

• Võitle määramatusega teiste eest: 
o aita seda vältida 
o aita seda ette näha 
o aita seda ületada 

• Arenda isiklikke sidemeid 
• Arenda ja tõsta pidevalt esile oma professionaalsust 

Võimu kasutamine 

• Kontrolli teiste infovoogusid 
• Kontrolli päevakorda, agendat: 

o päevakorrapunktide sõnastamine 
o arutamise järjekord 
o päevakorrast väljajätmine 

• Kontrolli otsustamise kriteeriume: 
o lühiajalised või perspektiivsed kaalutlused 
o saadav tulu või võetav risk 
o vali sellised kriteeriumid, mis tõstavad esile sinu isiklikke 

oskusi ja teistega võrreldes oluliselt suuremat panust 
• Otsi liitlasi ja loo koalitsioone: 

o organisatsioonist väljaspool (tarnijad, tarbijad, 
koostööpartnerid jt) 

o organisatsiooni sees: 
– eduta lojaalseid alluvaid 
– nimeta komisjonide koosseise 
– lase end määrata olulistesse töögruppidesse 

• Too sisse väliseksperte ja nõustajaid oma positsioone tugevdama 
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Asendamatusele lisaks on tähtis omada sidemeid. Suhelda tuleb õigete, st 
vajalike inimestega. See võimaldab mitte ainult kindlustada mõjukate isikute 
heasoovlikku suhtumist, vaid võib anda ka olulist informatsiooni. Niisugust 
informatsiooni, mida teistel ei ole. Kui infot on enam, siis iseenda jaoks ju 
määramatus väheneb. Teistega võrreldes tekib selles osas teatav üleolek ning 
avanevad uued võimalused. Ka neid teistel ei ole. Sidemed ja suurem 
informeeritus on see, mis lubab asju ette näha ja ka teiste jaoks määramatust 
leevendada. Oma äranägemist mööda, mõistagi. Ka siin on doseerimine omal 
kohal. 

Võimu kasutamise osas näeme meile varasemast juba tuttavaid võtteid, nagu 
kontroll info liikumise ja agenda üle. Informatsiooni doseerimise puhul on 
siin kaks küsimust: kui palju need teised teavad ja kes neist midagi teab. 
Teine on tähtsam, just seda oleks endalgi oluline teada ja kontrollida. Kui 
õnnestub sättida asjad nii, et teistest teab igaüks vaid mingit fragmenti 
sellest, mis tegelikult toimub, suureneb oluliselt tõenäosus olla ise ainus, kes 
kogu tervikust aru saab. See aga on lausa pöörane konkurentsieelis. Need, 
kes tervikut ei tunne, jäävadki komistama iga üksikasja otsa. Neid saab siis 
aidata, neid saab õpetada seda abi ootama (õpitud abitus), pöörduma vastuste 
saamiseks õige inimese poole. See ongi sõltuvus. Ja sõltuvus tähendab 
võimu. 
Agenda tähtsus tuleneb asjaolust, et sellega määratakse ära, mida koosolekul, 
nõupidamisel või istungil üldse arutatakse. Nõupidamised aga arutavad 
enamasti mitte probleeme, vaid kinnitatud päevakorda. Kui keegi peaks seal 
veel midagi tõstatama, saab alati öelda, et neid küsimusi meil täna 
päevakorras ei ole. Seepärast on väga oluline pääseda sellesse töögruppi, kes 
päevakorda ette valmistab. Enamasti ei ole see keeruline, kuna kolleegid 
kipuvad eelistama komisjonides istumisele isiklikku vaba aega. Ja ilmaasjata, 
pärast on nad juba sündinud fakti ees. Päevakorrapunktide sõnastus on eriti 
tähtis, kuna osava formuleeringuga saab sageli ette ära määrata soovitava 
lõpptulemuse. Formuleering ei pea olema neutraalne, see võib algusest peale 
olla tendentslik, kanda endas teatavat suhtumist, kas positiivset või 
negatiivset. Ja samas võtmes läheb siis ka kogu järgnev arutelu. Fakte ja 
hinnanguid ei maksa siin liiga selgelt eristada, ei tohi alahinnata võimalusi, 
mis avanevad esimeste asendamise korral teistega. 
Oluline on ka küsimuste järjekord päevakorras. Kui juhatuse koosoleku 
päevakorras on näiteks 47 punkti, siis pole põrmugi ükskõik, kas meid 
eluliselt huvitavad kolm küsimust on viie esimese või viie viimase seas. 
Algul on kõik kohalolijad värsked, reipad ja energilised, nad on valmis igat 
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asja lõputult vaagima. Meie jaoks on see aga kõrgendatud määramatuse 
olukord. Seda ei ole üldse vaja. Neli ja pool tundi hiljem, koosoleku lõpu eel, 
on pilt aga kardinaalselt teine. Kõik mõtlevad ainult sellest, kuidas kiiremini 
minema pääseda. Keegi enam millessegi ei süvene. See on märksa sobivam 
moment. Ja päris viimaste küsimuste kohta loevad ülejäänud üldse alles  
protokollist, et nad on ka need asjad ära otsustanud. 

Võimalus manipuleerida päevakorrapunktide arutamise järjekorda toob kaasa 
teisigi soodsaid valikuid. Nii saame me liugu lasta, st haakida oma projekt 
mõne just vastuvõetud otsuse külge. Selleks tuleb meil koosoleku 
planeerimise käigus leida mõni selline ettepanek või projekt, mille kohta 
võib suure tõenäosusega juba ette arvata, et see vastu võetakse. Selle suhtes 
tuleb end õigesti positsioneerida ja argumendid valmis panna. Kui kõik nii 
lähebki, siis jääb üle vaid veenvalt seletada, kuidas teine otsus tuleneb 
esimesest, väike otsus suurest, et meie projekt on selle eelmise loogiline ja 
paratamatu jätk, et kes ütleb A, peab ütlema ka B jne. Sundkäigu näivus on 
see, mis tuleb luua (Tegelikult ei olegi meil teist võimalust!). Kui aga peaks 
olema nii, et meie poolt esitatud projekt on silmnähtavas vastuolus mõne 
samas päevakorras arutatava tähtsa ja olulise küsimusega, oleks kindlasti hea 
oma otsus kätte saada enne, kui suure ja põhimõttelise asja juurde jõutakse 
(See ei olegi nii tähtis asi, otsustame selle kiiresti enne ära, saab tegutsema 
hakata!). Meie küsimus on sellega lahendatud, tulgu pärast selles suures 
küsimuses milline otsus tahes.  
Kuni aga arutelu alles käib, siis saab seda nõutavas suunas vajadust mööda 
juhtida. Manipuleerida tuleb kriteeriume, mille alusel otsus tehakse. Kui on 
kasulik, siis tuleb rõhutada antud otsuse väärtust kui investeeringut 
tulevikku, naeruvääristada nende inimeste saatuslikku lühinägelikkust, kes 
sellest aru ei saa, rääkida strateegilistest valikutest ja järeltulevatest 
põlvedest. Hea argument on ka rahvusvaheline konkurentsivõime, 
globaliseerumine ja (täpsemalt määratlemata) eurointegratsiooni vajadused. 
Nende vastu ei taha enamasti keegi vaielda. Kui aga juhtub olema 
vastupidine huvi, siis võib sama asja puhul üldsõnaliselt nõustuda kõigega, 
mis puudutab kaugemaid perspektiive, aga teha seejärel kannapööre ja 
lugeda üles hetkeolukorra kõige põletavamad probleemid, kaasa arvatud 
need, mis arutatava küsimusega kohe mitte kuidagi ei seostu. Kui kõigi näod 
tõsiseks tõmbuvad, tuleb öelda: "Härrased, tuleme ikka maa peale tagasi. Kui 
me isegi tänase päeva jooksvaid asju ei suuda ära lahendada, siis see kaugem 
tulevik võibki jääda meie jaoks saabumata. Jätame parem pikema 
perspektiivi küsimused ootama rahulikumaid aegu". Selliseid aegu niikuinii 
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ei tule ja küsimus ongi päevakorrast maas. Sama on cost/benefit 
argumentidega. Vastavalt vajadusele saab rõhutada hirmsat, korvamatut 
katastroofi, mis läbikukkumise korral meid kõiki ähvardab ja mis kaalub üles 
kõik loodetavad loorberid. Või siis soovi korral teha vastupidi, rõhuda 
rahvatarkusele, et julge hundi rind on rasvane ja jänes kaarte ei mängi. Õigel 
hetkel tehtud delikaatne vihje mõne inimese hambutule olekule ja 
võimetusele teha radikaalseid otsuseid riivab enamasti kohalolijate 
mehelikku väärikust just sobival määral. Eriti kui märkuse tegija satub olema 
naisterahvas. Rääkimata väitest, et kui üritus õnnestub, ootab kõiki 
asjaosalisi lausa paradiis maa peal. Oluline, nagu juba öeldud, ei olegi asi ise, 
oluline on, mis selle kohta räägitakse. Enamikust maailma asjadest me 
teamegi ju ainult seda, mida meile nende kohta on räägitud. Juhatuse liikmed 
ei ole selles osas mingi erand. 

Pangem tähele, et kõik need soovitused ei ole antud mitte tippjuhi 
seisukohalt, kellel võib olla vääramatu õigus asju ka omapäi otsustada või 
neile vajaduse korral veto panna (vt tagapool – töötajate kaasamine 
otsustamisse). Jutt on ühena teiste seas arutelus osalevast kollektiivse 
tööorgani liikmest ja tema võimalikest käikudest. Kui need käigud 
õnnestuvad, tekib tal maine: "See viib oma tahtmise alati läbi"17. Kui maine 
on kinnistunud, siis saab sellest omakorda kriitiline edutegur, kuna kõik 
teavad juba ette, et vaidle palju vaidled, lõpuks jääb ikka nii, nagu see mees 
või naine tahab. Mida oligi tarvis tõestada. Kui aga ei õnnestu, tuleb alati 
järgmine kord. No hard feelings. 
Sageli tagavad võidu aga õiged liitlased. Organisatsioon, nagu me teame, on 
avatud süsteem ning lihtsalt sunnitud arvestama tarnijate ja tarbijate, 
konkurentide ning partnerite positsiooniga. Head sidemed sidusgruppidega 
võimaldavad otsustaval hetkel tuua keskustelusse ootamatu argumendi 
väljastpoolt, sellise argumendi, mida on vähemasti käigult väga raske 
ignoreerida. Liitlasi on kindlasti vaja leida ka oma organisatsiooni sees (vt 
tagapool – koalitsiooni-meetod otsustamises). Hatch annab selles osas väga 
mõistliku nõuande. Tark inimene ei roni ise võimupüramiidi tippu, kus ajuti, 
nagu kõrgustikel ikka, võib olla väga kõva tuul. Selle asemel teeb ta aga kõik 
selleks, et edutatud saaksid talle isiklikult ustavad ja talle isiklikke teeneid 
võlgnevad alluvad. Pangem tähele – saaksid edutatud temast endast 
kõrgemale. Kui staažikas osakonnajuhataja suudab sokutada oma osakonda 
kureerivaks asekantsleriks ühe noore ja ustava alluva, siis on kogu osakonna 

                                                        
17   Just nimelt see, mitte tema, sest selles ütluses on suur annus kerge põlgusega segatud 

kollegiaalset kadedust ning samas ka paratamatuse ja pöördumatuse tunnet. 
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rahulik elu kindlustatud ning teda ennast ei ähvarda enam miski. Ja seejuures 
on kõik õnnelikud, noor ja perspektiivikas asekantsler kaasa arvatud. Kui 
tuul jälle pöörab ja juhtub vältimatu, ka siis ei kaota see osakonnajuhataja 
eriti midagi. Noori ja ustavaid leiab ikka. Põhiline on neid õigel ajal 
millegagi siduda, et nad ei vahetaks patrooni. Sellega saab aga kogemustega 
juht alati hakkama. 
Mitte vähem asjakohane on ka viimane nõuanne. Kui miski enam ei aita, kui 
meie rafineeritud tehnoloogiatele vaatamata nad ikka veel meid kuulda ei 
võta, siis kutsume väliseksperdi. Kõige parem kui Brüsselist, sest Helsingi, 
Kopenhaagen ja Stockholm jäävad argumendina juba natuke nõrgaks. Liiga 
tuttavad kohad. Esitame abivalmile välismaalasele meil siin kohapeal 
tekkinud situatsiooni ning meie, mõistagi euroopalikud, huvid. Teeme seda 
tingimata õiges kontekstis ja õigete rõhuasetustega, mispeale laseme tal 
rääkida sama juttu, mida nad enne ei tahtnud meie esituses kuulata. Enamasti 
mõjub. Sageli ongi olulisem kui see, mida öeldakse, hoopis see, kes seda 
kõike ütleb.  

 
Erinevad käsitlusviisid 

Mitmeid võimalikke lähenemisi võimusuhete temaatikale on üles lugenud 
eelpool juba viidatud Jerzy J.Wiatr ( 1979): 

• võim on erilist tüüpi käitumine, mis rajaneb võimalusel muuta teiste 
inimeste käitumist (biheiviorism); 

• võim on teatud eesmärkide saavutamine ja etteantud tulemusteni 
jõudmine (teleoloogia); 

• võim on võimalus kasutada mingeid teatud vahendeid, jõud ja vägivald 
kaasa arvatud (instrumentalism); 

• võim on eriline suhe juhi ja juhitava vahel (strukturalism); 
• võim on teistele avaldatav mõju; 
• võim on võimalus teha otsuseid hüvede jaotamise kohta konfliktses 

olukorras (konfliktiteooria). 
Selle järgi käivad Dahl ning Bachrach ja Baratz esimese, Lucas pigem teise 
määratluse alla. Samas on need kõik võimu n-ö traditsioonilised käsitlused. 
Kenasti sobib sellesse klassifikatsiooni ka teadaolevaist varaseim võimu 
määratlus, mille juba 1651. aastal andis inglise filosoof Thomas Hobbes: 
"Inimese võim (kui võtta üldiselt) tähendab tema praegusi vahendeid saada 
mingit ilmset tulevast kasu. See võib olla kas originaalne või 
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instrumentaalne" (Tsit. MacKenzie 1999: 71). Võimu iseloomustavad seega 
praegused vahendid ja tulevane kasu. Originaalne elik naturaalne võim 
tähendab antud isiku ihulist või hingelist üleolekut teistest. Selle aluseks võib 
olla erakordne jõud, kaunis kuju, eriline ettenägelikkus, kõrge meisterlikkus, 
võrratu sõnaosavus, ääretu heldus, sünnipärane suursugusus. Instrumentaalne 
võim on omakorda see, mis on omandatud originaalse võimu rakendamise 
teel või siis ka tänu õnnelikule saatusele. Instrumentaalne võim ongi isikliku 
võimu edasise suurendamise vahend. Sellesse kategooriasse kuulub varaline 
rikkus, laitmatu reputatsioon, head sõbrad, jumalast antud eluõnn. Nii oma 
originaalsel kui instrumentaalsel kujul on võim seega Hobbesi jaoks indiviidi 
omadus, tema kapatsiteet. Samas on võim potentsiaalne võimalus hankida 
seda, mida inimene tahab, senisest veelgi suurem võim kaasa arvatud. Kuid 
võim on ka siin suhteline mõiste – üleolek teistest ei pea alati olema 
absoluutne ja mäekõrgune, kuna sõltub ka nende teiste tasemest, sellest 
võimust, mis neil on (vt eespool – mõju ja vastumõju). Et üks saaks oma 
(absoluutset) võimu kehtestada, tuleb teised võimust ilma jätta. Individuaalse 
võimu ja vabaduse vahetamine isikliku turvalisuse vastu on ennekõike 
inimeste endi huvides, arvas Hobbes. Kui inimeste üle on Juht, Valitseja, 
Suverään (Leviathan), aitab see ära hoida "kõikide sõda kõikide vastu, milles 
nende elu oleks jõle, üksildane, elajalik ja lühike" (Tsit. Blackburn 2002: 
165). (Suverääni) võim – see on kord, ühiselu korrastatus ja sellisena 
hädavajalik. Ka taoline võib olla arusaamine võimust nii ühiskonna ja riigi 
kui organisatsiooni ja institutsiooni tasemel. 

Seda, et võim kontrollib, distsiplineerib ja normaliseerib, väitis enam kui 300 
aastat hiljem ka Prantsuse ajaloolane ja filosoof Michel Foucault (1926–
1984), kuigi suveräänist lähtuva mõtlemise kohta arvas ta, et oleks juba aeg 
kuninga pea maha lüüa (Lipping 2002). "Kui Machiavelli oli üks vähestest      
– ja sellest kahtlemata tuleneski tema skandaalne küünilisus –, kes mõistis 
Valitseja võimu läbi jõusuhete võrgu, siis meil tuleb teha veel üks samm ja 
saada hakkama ilma Valitseja endata […]" (Foucault 1998: 97). Moodsal ajal 
pole küsimus enam valitsejas, vaid lõputus hulgas erinevates 
mikrotehnikates, mille abil kõikjale ulatuv distsiplinaarne võim elimineerib 
hälvikuid, marginaalsusi ning toodab endale sõnakuulelikke subjekte. Võim 
ei ole personaalselt kellegi käes, pigem on see laialipihustunud, 
umbisikuline, omane kõikidele sotsiaalsetele suhetele. Võimusuhted on 
potentsiaalselt ajutised, ebastabiilsed, pööratavad, neist saab punuda püsivaid 
domineerimismustreid üksnes distsiplinaarsete mehhanismide tõerežiimi 
abil. Võim avaldub järelevalve, regulatsiooni, distsipliini viisides, mis 
mugandavad inimest ümbritseva keskkonnaga. Samas ei piirdu sotsiaalne 
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võim sellega, et tõkestada teatavaid (ebasoovitavaid) tegusid, vaid kätkeb 
endas ka kontrolli inimeste enesemääratlemise ja eelistatud eluviisi üle. 
"Foucault’ nägemus kõikidest ühiskondlikest suhetest kui põhiolemuselt 
võimusuhetest, millesse on segatud paras annus sadismi, on viinud väiteni, et 
Foucault asendas subjekti ja objekti suhte subjekti ja abjekti (so hälviku, 
heidiku) suhtega" (Blackburn 2002: 132). Eriti huvitas Foucault’d teaduse ja 
teadmise kasutamine võimu tööriistana ning seda just sellistes valdkondades 
nagu meditsiin ja kriminoloogia. Tema tähelepanu köitsid niisugused inimest 
ahistavad institutsioonid nagu haigemaja, hullumaja, vangimaja. Viimastes 
kirjutistes ka kool ja perekond. Igaühest neist kirjutas ta eraldi uurimuse 
(Foucault 1991; 1998; 2001; 2003). Näiteks kaardistades suhtumist 
vaimuhaigetesse ja selle suhtumise muutumist aegade jooksul (Foucault 
2003)18 nägi ta ravimeetodite pealtnäha progressiivses ja humaanses 
arenguloos hoopis üha tugevnevat ühiskondlikku ja poliitilist kontrolli. 
Paljude jaoks oli taoline seisukoht šokeeriv. 

Kõige kokkuvõtlikumalt on Foucault talle omase arusaamise võimust 
esitanud oma viimase, vahetult surma eel lõpetatud töö "Seksuaalsuse 
ajalugu" I köites (Foucault 1998: 94–96). 

" – Võim ei ole midagi niisugust, mida saaks omandada, haarata või 
jagada, midagi sellist, mida keegi omab või laseb endal käest ära 
libiseda; võimu teostatakse lugematutest lähtepunktidest, ebavõrdsete 
ja muutlike suhete omavahelises mängus. 

 –  Võimusuhted ei ole muude suhetega seoses (majanduslikud protsessid, 
teadmussuhted, seksuaalsuhted) midagi välist, vaid neile kõigile 
immanentselt omased; need on viimastes ilmneva jagunemise, 
ebavõrdsuse, tasakaalutuse otsene tulemus ning teiselt poolt kogu selle 
diferentseerumise sisemine põhjus; võimusuhted ei ole 

                                                        
18  Allmärkusena olgu öeldud, et raamatu eestikeelne tõlge on meie käsutuses olnud 

ingliskeelsest (Foucault 2001) märksa mahukam, sisaldades peatükke, mis viimases 
puuduvad. Samas tuleb ainult kahetseda, et Vaino Vahingu asjatundlik saatesõna 
eestikeelsele väljaandele on kirjutatud puhtmeditsiinilises, mitte sotsiaalteaduslikus 
perspektiivis. Perspektiivist tulenevalt nähakse samu asju enamasti erinevalt. Nii 
kirjutab Vahing: "[…] See, mis 300 aastat tagasi kupatati ühte patta, ühte majja: 
vaimuhaiged, prostituudid, luuserid, kurjategijad – kogu a-(või anti)sotsiaalne 
kontingent, sai aastal 1793 (Suure Prantsuse revolutsiooni kõrgperioodil) oma enam-
vähem õige koha. […] vabastati vaimuhaiged ahelatest ja neisse hakati suhtuma kui 
isikutesse, kes vajavad mitte ainult ühiskonnast isoleerimist, vaid ka ravi" (Vahing 
2003: 845). Vahingu kui psühhiaatri seisukohast oli see vaieldamatu progress. See, 
mida Foucault püüdis oma tööga öelda, jääb meediku pilgu alt siinkohal välja. 
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superstrukturaalsed, puhtalt keelavad või lihtsalt kaasnevad, neil on ka 
otseselt produktiivne, loov roll, milles iganes need suhted ka ei 
avalduks. 

–  Võim saab alguse altpoolt; see tähendab, et ei ole mingit binaarset ja 
kõikehõlmavat vastandust valitsejate ja valitsetavate vahel, mis oleks 
võimusuhte aluseks ning toimiks kui selle üldine mudel, ei ole taolist 
duaalsust, mis leviks ülalt tipust allapoole, sotsiaalse kehandi 
suurimatesse sügavustesse ja selle pisimate gruppideni välja. Pigem 
võiks oletada, et mitmeplaanilised jõusuhted, mis tekivad ja toimivad 
tootmise, perekonna, väikeste gruppide ja institutsioonide üleüldises 
masinavärgis, on seda kehandit tervikuna haaranud lõhestumise 
kõikvõimalike tundemärkide peamine põhjus. Need aga moodustavad 
omakorda üldise jõujoone, mis pöörab ümber kohalikke vastandusi 
ning seob neid ühte; võib olla kindel, et sel moel tekivad 
võimusuhetes uued ümberjaotused, tekib uus jõudude paigutus, 
ühtlustumine, korrastumine ja konvergents. Suur domineerimine 
tugineb kõigile neile konfrontatsioonidele. 

–   Võimusuhted on ühtaegu sihilikud ja mittesubjektsed. Kui need suhted 
ongi seletatavad, siis mitte tänu mingile teisele instantsile, mis neid 
selgitab, vaid pigem seetõttu, et need on üleni läbi imbunud kindlatest 
kaalutlustest: pole võimu, mida rakendataks, pidamata silmas tervet 
rida sihte ja suunitlusi. Kuid see ei tähenda, et võimusuhe on 
individuaalse subjekti valikute ja otsustuste tulemus; ärgem otsigem 
ka kõrgemat jõudu, mis on üle tema ratsionaalsusest, samuti mitte 
valitsevat kasti või gruppi, mis kontrollib riigiaparaati, ega mitte ka 
neid, kes teevad kõige tähtsamaid otsuseid majanduse vallas ja 
suunavad kogu võimuvõrgustikku, mis ühiskonnas toimib (ja paneb 
selle funktsioneerima); võimu ratsionaalsust iseloomustavad taktikad, 
mis on piisavalt selged suhteliselt piiratud tasandil, kuhu need 
kuuluvad (võimu kohapealne küünilisus), taktikad, mis omavahel 
seostudes, üksteist ligi tõmmates ja vastastikku üles kiites, kuid samas 
leides endale toetuspinda mujalgi, moodustavad kõikehõlmavaid 
süsteeme; loogika on siin täiesti selge, eesmärgid igati arusaadavad, 
kuid enamasti ei saa siiski keegi öelda, et tema on need loonud, ja vaid 
väheste kohta võib väita, et nemad on need sõnastanud: see on 
olemuslikult omane suurele anonüümsusele, neile suuresti 
sõnastamata strateegiatele, mis omakorda koordineerivad küllaltki 
kõnekaid taktikaid, ning mille leiutajad või mille raames otsustajad ei 
pea ise seejuures põrmugi olema silmakirjateenrid. 
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–  Kus on võim, seal on ka vastupanu, ja siiski, või pigem sellest 
tulenevalt, pole see vastupanu kunagi võimu suhtes midagi välist. Kas 
tuleks öelda, et igaüks on alati võimu küüsis, et ei ole võimalust selle 
eest põgeneda, et ei ole võimalik jääda täielikult võimust väljapoole, 
kuna me kõik peame seadusele alluma? Või hoopis, et ajalugu on 
mõistuse lõksus ning võim ise on ajaloo lõksus ja lõpuks kerkib alati 
üles keegi võitja? See tähendaks mitte aru saada võimusuhete sõna 
otseses mõttes suhtelisest iseloomust. Nende olemasolu sõltub 
vastupanu avaldavate punktide mitmekesisusest: viimased etendavad 
võimusuhetes kas vastaspoole, sihtmärgi, toetuspunkti või siis 
võimaluse rolli. Sellelaadseid vastupanupunkte ilmneb 
võimuvõrgustikus igal pool. Siiski pole siin mingit ühist suure 
Keeldumise pesapaika, suurt mässuvaimu, kõikide vastuhakkude 
ühtset allikat või puhtaverelise revolutsioonilisuse seadust. Selle 
asemel võime näha erinevate vastupanude mitmekesisust, milles 
igaüks neist on omaette kaasus: on vastupanud, mis on võimalikud, 
vajalikud, vähe tõenäolised; teised jällegi on spontaansed, metsikud, 
isoleeritud, kooskõlastatud, tagasihoidmatud või vägivaldsed; mõned 
kalduvad kompromissidele, on huvilised või ennastohverdavad; juba 
määratluse järgi saavad need kõik eksisteerida vaid võimusuhete 
strateegilisel väljal. Kuid see ei tähenda, et need oleksid üksnes 
vastureaktsiooniks või tagasilöögiks, mis moodustab põhilise 
domineerimissuhte tagakülje ning on lõppastmes alati passiivne ja 
lüüasaamisele määratud. […] Samal moel kui võimusuhete võrgustik 
moodustab lõpuks aparaate ja institutsioone läbiva tiheda võrgu, ise 
neist üheski täpsemalt lokaliseerumata, nii läbib ka vastupanupunktide 
parv sotsiaalse stratifikatsiooni tasemeid ja inimkooslusi". 

Ka nii saab võimusuhteid kontseptualiseerida. Võrreldes Dahli A ja B või 
Frenchi ja Raveni O ja P-ga on pilt sootuks teine ning tunduvalt raskemini 
hoomatav. Lohutust võib meile siin pakkuda Vaino Vahing (2003: 845): 
"Teaduslik oopus peabki olema raskesti loetav; see on määratud eliidile, 
vulgum pecus hoidku end sealt eemale". Kui nüüd tulla aga filosoofiliselt 
tasandilt organisatsiooniteoreetilisele tasemele, siis olulise võtme Foucault 
vaadete mõistmiseks annab meile küsimus, mida hiljem on teisedki autorid 
tema järel korranud: "On see siis üllatav, et vanglad meenutavad vabrikuid, 
koole, kasarmuid, hospitale, mis kõik meenutavad omakorda vanglaid?" 
(Foucault 1991: 228). Tema jaoks oli vastus sellele küsimusele eitav, 
viidatud sarnasus ei üllatanud teda põrmugi. Kõik loetletud institutsioonid 
osalevad ju ühtviisi indiviidi allutamise ja subjektiveerimise üldises 
protsessis. Karistusasutus on kindlasti eriline, suletud tüüpi ja sunnil põhinev 
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organisatsioon, kuid selle uurimine selgitab paljutki sellest, kuidas 
organisatsioonid kõik üldjuhul töötavad.19 "Järele valvata ja karistada" 
(1991) ongi "Hulluse ajaloo" kõrval Foucault teine suurt tähelepanu pälvinud 
töö. Samasse ritta kuulub ka "Kliiniku sünd" (1963), kuid seda me siinkohal 
ei vaatle. 
Selleks, et organisatsioon saaks edukalt tegutseda, peab see kindlalt 
kontrollima oma liikmete aega ja ruumi. Kui ülikool ei järgiks täpselt 
tunniplaani, kirjutab Giddens (2001: 356), tekiks kaos ja kogu õpetus 
variseks kokku. Ajakava, tegevusgraafik on see, millele on allutatud inimeste 
aeg. Selleta ühistegevus ei toimi. Indiviidide paiknemist ruumis kontrollib 
aga suuresti ehitiste arhitektuur. See moodustab organisatsiooni ruumilise 
elik füüsilise struktuuri. Siingi on omad seaduspärasused. Millisel korrusel ja 
kui suur on kellegi kabinet, kes istub kellega samal korrusel – sel kõigel on 
oma sümboolne väärtus. Nii nagu sellelgi, et tippjuhi kabinet ei asetse kunagi 
esimesel korrusel, kus ta oleks kõigile liiga kättesaadav, ning et tal peab 
tingimata olema nurgatuba, millest kahes suunas avanev vaade rõhutab 
kabineti omaniku laia silmaringi. Rääkimata sellest, et üldse omada isiklikku 
kabinetti, mida ei pea kellegagi jagama, on staatuse sümbol, mis tähendab 
suhteliselt kõrget positsiooni kehtivas võimuhierarhias. Samuti kui isiklik, 
nummerdatud parkimiskoht kohe peasissekäigu kõrval. Edasi tuleb mängu 
juba kirjutuslaua suurus ning tuntud seaduspärasus, et mida suurem laud, 
seda vähem on seal pabereid. Kõige suuremal laual neid ei olegi, sest 
paberitega tegelemiseks sai ju palgatud personal. 
Samas tähendab paiknemine ruumis ka kontrolli ja järelevalve erinevaid 
vorme. Kui palju inimesi töötab ühises suures ruumis, on praktiliselt võimatu 
töö ajal mitte töötada. Sotsiaalne kontroll on sedavõrd tugev, kolleegid 
peavad ise üksteisel silma peal. Ameerikaliku avatud office’i puhul on 
kontrolli all ka ülemus, kes istub oma klaaskapis sama saali nurgas. Ka tema 

                                                        
19  Haridusasutust kui distsiplineerivat institutsiooni on Foucault’ kategooriates kõnekalt 

iseloomustanud Viive-Riina Ruus (2000). Kool teeb inimese kuulekaks ja tema keha 
kasutatavaks nii nagu vanglagi. Vanglast, haiglast ja sõjaväest eristab kooli see, et ta 
on neist massilisem, "hõlmates põlvkonniti kõiki normaalselt normaliseeritavaid 
indiviide" (Ruus 2000: 131). Kool ongi nendele, kes on normaalselt 
normaliseeritavad. Teistega tegelevad teised asutused. Kool on moodsa võimumasina 
üks töökindlamaid mehhanisme, mis "vormib inimkehasid sel kombel, et tulemuseks 
on individuaalsus ehk isiksusetüüp, mis a) on paigutatud/paigutub kindlale kohale 
ruumis; b) juhindub oma tegudes ja käitumises kätteõpitud reeglitest, allub neile; c) on 
edasiarenev; d) on oma tegudes, ajakasutuses ja ruumilises paiknemises seotud teiste 
inimeste tegevuste, ajakasutuse ja paiknemisega kui üks element jõudude mustris, 
nende kombinatsioonis" (Ruus 2000: 130). 
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tegevus on alluvate poolt jälgitav. Tema vaatab ja teda vaadatakse. Ta näeb 
ise ja on nähtav teistele. Selles situatsioonis peab igaüks ennast ka ise 
jälgima, jätkuvalt tegutsema etteantud viisil ning pidama kinni protseduurist, 
kuna teda võidakse (pidevalt, perioodiliselt, aeg-ajalt, juhuslikult) jälgida 
kusagilt kõrvalt. Just nimelt võidakse, selles ongi kogu mehhanism. 
Viisipäraselt tuleb toimida mitte sellepärast, et nad vaatavad, vaid 
sellepärast, et nad võivad vaadata. Seetõttu on parem igaks juhuks tegutseda 
nii, nagu nad vaataksid kogu aeg. Inimene konstrueerib sel moel ise endale 
alluvussuhte ja allutab ise ennast kontrollile või teisiti öeldes – indiviid 
muutub ennastjälgivaks subjektiks, "inimesed ise osalevad enese 
subjektiveerimises sellega, et teostavad võimu enda üle" (Lipping 2002: 
xxxii). Domineerimissuhe internaliseerub, seda ei teosta otsene ülemus, nüüd 
on see inimeses endas. "Kui võim sind juhib, siis kes sind juhib?" küsib Esa 
Saarinen (2003: 141). Ja vastab: "Sa teed seda ise". 
Foucault käsitluses saab distsiplinaarse võimu arhitektuurseks kehastuseks 
Benthami panoptikon. Inglise filosoof Jeremy Bentham (1748–1832), 
utilitarismi rajaja, tegi omal ajal kuulsaks vormeli, et tegude õige eesmärk on 
tagada suurim õnn suurimale hulgale. Printsiipidele lisaks oli tal pakkuda ka 
igati praktilisi lahendusi. Nii sündiski idee Panopticon’ist, uudse 
arhitektuurilise lahendusega kinnipidamiskohast. Eesti keeles on sõna 
panoptikum tähenduseks 'huviväärsete esemete (sh harulduste ja 
kurioosumite) vaatekogu' (EE, kd 7: 178). Madam Tussaud’ vahakujude 
muuseum käib selle tähenduse alla. Kuid jutt võib olla mitte ainult esemetest, 
sestap kasutagemgi siin võõrapärast panopticon'i meile harjumuspärase 
panoptikumi asemel. Etümoloogiliselt on siin kaks kreekakeelset sõna: pan 
'kõik' ja optik?s 'nägemis-'. See on järelikult koht, kus kõik on vaadeldav, 
jälgitav, vaatamiseks välja pandud. Ka inimesed, olgu need siis "hullud, 
haiged, süüdimõistetud, töölised või koolipoisid" (Foucault 1991: 200).  
Benthami idee geniaalsus oli selles, et ta lõhkus ära üle-eelmises lõigus 
mainitud suhte nägemise ja näha olemise vahel (näeb ise ja on nähtav 
teistele). Tema loodud konstruktsioonis tekkisid kaks vastandlikku osapoolt: 
üks oli nähtav, aga ei näinud ise midagi, ja teine seevastu nägi kõike, kuid ise 
nähtav ei olnud. Selleks oli vaja ringikujulist (kaheksanurkset, kuusnurkset) 
ehitist, mille korrused või galeriid jagunevad kambriteks. Igal kambril on 
kaks akent, üks välisseinas, mille kaudu langeb ruumi valgus, ja teine ringi 
keskpunkti poole pööratud siseseinas. Seda siseseina võis ka üldse mitte olla, 
seda võisid kogu ulatuses asendada trellid. Kamber oli tänu väljast tulevale 
valgusele hästi valgustatud ning kõik, mis seal toimus, seetõttu hästi 
vaadeldav. Ringi (kaheksanurga, kuusnurga) keskel paiknes aga massiivne 
vahitorn, milles istusid valvurid ja mille aknad avanesid igal korrusel iga 
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kambri suunas. Mida iganes keegi kinnipeetavatest oma kambris tegi, oli see 
valvuritele näha. Kas valvur aga parasjagu just teda vaatab või kas neid seal 
tornis hetkel üldse on, seda kinnipeetav näha ei võinud. Igal juhul oli tema 
enda huvides käituda nii, nagu nad iga hetk vaataksid ja ainult sellega 
tegeleksidki. Konstruktsioon, mis jälgib või vähemasti võib seda igal 
suvalisel hetkel teha, oli seega toodud demonstratiivselt nähtavale kohale, 
jälgimise/mittejälgimise fakt ise aga oli jälgitava eest varjatud ning 
kontrollimatu.  
Panopticon on tegelikult mudel, mis näitab, kuidas töötab 
järelevalveühiskond (Dandeker 1994; Lyon 2002). Sellest tuleneb ka meie 
ümber, meie üle ja meie järele toimuvat tähistav mõiste panoptitsism. Ka 
valvekaamerad on ju enamasti nähtavad ning kuigi me ei tea, kas nad on 
töökorras või mitte, kas sisselülitatud või mitte, arvestame me sellega, et nad 
võivad olla nii töökorras kui ka sisselülitatud. Ning neid kaameraid endid 
tuleb järjest juurde, neid on nii pangas, ostukeskuses, tänaval, kuid juba ka 
koolis ja korteris. Visuaalne järelevalve laieneb. Ka asutustes, 
organisatsioonides, töökohtadel. Big brother is watching. 
Jälgimine on siiski vaid osa suurest protsessist. Teine oluline komponent on 
teadmine (Foucault 1991: 249). Vaatluse tulemused, tähelepanekud, faktid, 
hinnangud tuleb kõik dokumenteerida. Seda tehakse kinnipidamiskohas, et 
oleks selge ülevaade iga karistusaluse resotsialiseerumise käigust. Kuid seda 
tehakse ka väljaspool kinnipidamiskohti. Mingites failides, kusagil 
andmebaasides salvestuvad andmed meie endi, meie laste, meie töö, meie 
elu, tervise, huvide, kontaktide, sissetulekute, võlgade ja seaduskuulekuse 
kohta. Andmebaaside ristkasutus avab kõikmõeldavale kombinatoorikale üha 
uusi võimalusi. Igast operatsioonist magnet- või kiipkaardiga jääb jälg.          
ID-kaardi võlu ongi selles, et see toob antud indiviidi kohta kokku juba väga 
palju erinevat informatsiooni, just sedamööda, kuidas laieneb selle 
kasutusala. Kui väga tahta, siis on kellegi teise kohta käivad failid huvilistele 
ka praegu juba kättesaadavad. Me ei tea päris täpselt, kes või mis seda kõike 
korraldab, nii kui sedagi, mis otstarbel see kõik toimub. Nii on meile 
teadaolevalt meie tööandjal meie kohta vaid need andmed, mida me ise 
personaliosakonda esitasime, CV ja ankeet. Aga tegelikult?   
Millised on sotsiaalse võimu alused ja võimu hankimise tehnoloogiad, seda 
me juba nägime. Medali teine pool on võimu kasutamine. Juht kasutab talle 
ametipositsiooniga antud võimu juhtimisotsuseid tehes. Kogu 
võimuhierarhiat iseloomustabki ju see, kellel on õigus midagi otsustada. 
Kuidas otsustamine käib, millised on otsustusprotsessi tüübid, sellest 
järgmises peatükis. 



 155

7. Otsustusprotsessid organisatsioonis 
 

Ratsionaalne otsustamine 
Organisatsioon on oma olemuselt otsuste vastuvõtmise mehhanism. Kui 
midagi ei otsustata, siis midagi ka ei toimu. Või toimub hoopis midagi muud, 
midagi ettenägematut. Nii arutledes tuleb välja, et kogu organisatsioon ja 
selle tänane seisund on mingite varasemate otsuste tulemus. Ka probleemid, 
millega organisatsioonis tuleb täna tegeleda, võivad tuleneda lahendustest, 
mille kasuks on kunagi varem otsustatud. "Tänased probleemid on meie 
eilsed lahendused", on kombeks öelda kogenud juhtidel. Sagedasti on neil 
õigus. 

Samas on otsustusprotsess tavakujutluses vägagi ratsionaalne ja 
mõistuspärane. Enamasti kujutletakse seda koosnevana teatud kindlatest 
etappidest: 

• vajaduse tunnetamine: Selle asja peab ära otsustama!; 

• diagnostika: Mis selle asjaga siis õieti on?; 

• erinevate alternatiivide otsimine: Mida me võiksime selles olukorras teha?; 

• optimaalse lahendusvariandi leidmine: Selles olukorras oleks kõige parem …; 

• valitud lahenduse elluviimine; 

• saadud tulemuse hindamine. 

Mitmest etapist koosneb ka olukorra analüüs elik diagnostika. Probleem, 
mille põhjuste leevendamisega peab hakkama tegelema, on sisuliselt ju 
erinevus tegeliku olukorra ja nõutava olukorra vahel:  

• kuidas on asjade seis praegu? 
• kuidas peaks asjade seis meie arvates praegu olema? 

Otstarbekas oleks võrrelda tänast olukorda ka situatsiooniga mõni aeg varem. 
Võrdlemine nn ajaloolise standardiga (siin enne ja siin praegu) näitab kätte 
nii muutuste suuna, näitab kuhu poole asjad liiguvad, kui ka muutuste tempo, 
kui kiiresti need muutused toimuvad. Järgneva arengu ettenägemise 
seisukohast on see teadmine vägagi oluline. 

Ratsionaalse otsustamise paradigmas eristatakse kahte erinevat liiki otsuseid. 
Ühed on n-ö programmeeritud otsused. Need on tavalised rutiinses, 
šabloonses, tavapärases olukorras, kus reeglid ja lahenduskäik on ette teada 
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ning asjaomased muutujad on kvantifitseeritavad, mõõdetavad. Teised aga on 
mitteprogrammeeritud, innovaatilised otsused, mida tuleb teha mingis 
enneolematus situatsioonis, millest puudub ammendav ülevaade, kus kõikide 
asjade kohta kõike ei tea ja valitseb määramatus. Muutujad siin 
kvantifitseeritavad ei ole ning tuleb leida ainukordne, unikaalne ja paljuski 
intuitiivne lahendus. 

Otsustamine on iga juhi ametiülesannete lahutamatu osa. Kui probleem on 
erinevus tegeliku ja vajaliku vahel, siis otsus on valik erinevate 
alternatiivsete lahenduste vahel. Juhi roll selles protsessis on esitada õigeid 
küsimusi, julgustada kolleege loovalt mõtlema, tagada valitud 
lahendusvariandi monitooring ja tulemuste hindamine (Schermerhorn 1996). 
Otstarbekas oleks seejuures pidada silmas mitmeid asjaolusid: 

• otsuse kvaliteet ja aktsepteeritavus, vastuvõetavus töötajatele, kes peavad 
hakkama seda ellu viima, ei ole kaugeltki üks ja seesama; 

• lahenduste valik ei ole kunagi täiesti vaba, alternatiivide väljatöötamist ja 
nende vahel valiku tegemist piiravad organisatsiooni ette seatud 
eesmärgid, aja jooksul väljakujunenud poliitika mingites küsimustes, 
juurdunud väärtused ja normid (kuidas meil neid asju siin aetakse); 

• ühegi lahenduse puhul ei maksa alahinnata selle võimalikke negatiivseid 
kaasmõjusid; 

• kunagi pole piisavalt aega, et olla lõpuni ratsionaalne. 
Juhid käituvad probleemses olukorras erinevalt, mõned püüavad probleeme 
vältida, teised üritavad neile reageerida või siis neid ennetada. Selle alusel 
eristatakse ka erinevaid otsustamise stiile. Passiivne juht püüab lihtsalt 
ignoreerida informatsiooni, mis muidu oleks signaaliks, et meil on tekkinud 
probleem. Probleemi tekkimine oleks nagu etteheiteks talle kui juhile: sel 
mehel on probleemid. Aktiivne juht püüab aga probleemi alati lahendada, 
kus iganes see ka ei tekiks. Ta reageerib alati, kuigi enamasti alles siis, kui 
midagi on juba juhtunud. Seevastu ennetav, proaktiivne juht püüab midagi 
ette võtta juba enne, kui olukord muutub kriitiliseks, ta püüab aegsasti leida 
nii võimalikke probleeme kui potentsiaalseid lahendusi. Erinevusi juhtide 
vahel võib märgata ka selles, kas nad tegelevad probleemidega nende 
tekkimise järjekorras või siis nende tähtsuse järjekorras. Pole võimatu, et ka 
siin on teatav seos nende tegevuse tulemuslikkusega. 

Juht, kes läheneb probleemidele süsteemselt ja ratsionaalselt, jaotab suure 
ning keeruka probleemi kõigepealt väiksemateks osadeks. Neid osi püüab ta 
seejärel käsitleda loogiliselt ja läbimõeldult, kõigis võimalikes seostes ning 
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koos- ja kaasmõjudes. Tegutseda ei tohi uisapäisa, kõigepealt tuleb koguda ja 
analüüsida võimalikult palju erinevat informatsiooni ning koostada detailne 
tegevuskava. Kui kogu vajalik informatsioon on kasutamiskõlblikul kujul 
kättesaadav ja ka aega on piisavalt, võib taoline põhjalik lähenemine olla 
vägagi viljakas. 

Teine võimalus oleks püüda kõigepealt saada olukorrast kiire üldine 
ülevaade ning otsustada selle põhjal pigem intuitiivselt, spontaanselt. Sellisel 
juhul hinnatakse tekkinud olukorra mitmeid külgi üheaegselt, tuginedes 
seejuures kas varasemale kogemusele või uutele algupärastele 
mõttesähvatustele. Taoline lähenemine võib osutuda viljakaks kõrge 
määramatuse olukorras, kui tõsikindlaid fakte on ebapiisavalt ja/või 
varasemad pretsedendid puuduvad. 

 

Otsustamise etapid 
Probleemidega on nagu haigusega: tunda ja näha on mitte haigus ise, vaid 
selle sümptomid. Informatsiooni tulebki koguda ja analüüsida selleks, et 
piiluda pealispinna alla, nähtumuse taha, saada aru, mis tegelikult toimub. 
Probleemide leevendamiseks tuleb ju tegelda nende põhjuste, mitte 
tagajärgedega. Probleemi määratlemine on otsustusprotsessi esimene etapp 
(vt joonis 18) ja juba siin on kerged tulema vead. Pole haruldane, kui 
probleem määratletakse kas liiga laialt või liiga kitsalt. Kui õnnestub 
probleem sõnastada õigel tasemel, on enamasti võimalik leida sellele ka 
optimaalne lahendus. Kui hiirelõks läks rikki ja ei püüa enam, mis on sel 
juhul probleem, millega peab hakkama tegelema? Kui probleemiks on rikkis 
lõks, tuleb püüda kas seda parandada või siis uurida välja, millises kaupluses 
milliseid hiirelõkse müüakse. Kui me aga otsustame, et probleemiks on mitte 
lõks, vaid hoopis hiired, siis hakkavad mõtted liikuma sootuks teistel radadel. 
Tekivad teistsugused valikud: võiks võtta kassi või muretseda rotimürki või 
hiireaugud kinni müürida või siis hankida uus lõks. Otsustusprotsessis me 
tegelemegi nende valikutega, mis tulenevad sellest, milles me probleemi 
näeme. Teistega mitte.  

Teine tüüpiline viga on see, et keskendutakse haigusnähtudele, mitte 
põhjustele, mis neid tekitavad. Sümptom on ju ainult indikaator, mis näitab, 
et midagi on lahti. Kui töösoorituse tase ei rahulda, võib see viidata nii 
töötajate kvalifikatsiooni kui nende motivatsiooniga seotud probleemidele. Ja 
tegelda tulebki vastavalt kas selle või teise küsimusega, mitte soorituse 
endaga. Soorituse tase on lihtsalt tagajärg. Võib ka juhtuda, et lahendamiseks 



 158

valitakse vale probleem. Selle vältimiseks oleks hea kõigepealt kindlaks 
määrata prioriteedid ning keskenduda kõige tähtsamatele, kõige 
põletavamatele küsimustele. Kõikide küsimustega korraga niikuinii tegelda 
ei jõua.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Joonis 18. Otsustusprotsessi ratsionaalne mudel 

 
Kui probleemi osas on selgus käes ja enamvähem võib oletada, millest see 
probleem tuleneb, järgneb ühe või mitme lahendusvariandi leidmine. Hea, 
kui neid variante on siiski rohkem kui üks, muidu ei teki valikuvõimalust. 
Kui aga valikusituatsiooni ei ole, siis on sundsituatsioon (Teist teed ei ole!) 
ning tuleb mitte otsustada, vaid tegutseda. Ka lahenduste leidmise puhul 
läheb vaja informatsiooni kogumist ja analüüsi, läbi tuleb kaaluda kõik poolt- 
ja vastuargumendid. Tasuks meeles pidada, et lõpplahendus ei saa olla 
kunagi parem kui need alternatiivid, mis õnnestus välja töötada. Selleks, et 
kõiki võimalusi kriitiliselt hinnata, on otstarbekas kaasa tõmmata rohkem 
asjaosalisi. Nii võib saada rohkem informatsiooni (vt eespool – haritus ja 
informeeritus), tõuseb töötajate osalus ning suureneb tõenäosus, et nad 
üheskoos leitud lahenduse ka omaks võtavad. 

Seejärel tuleb valik erinevate võimaluste vahel. Iga kavandatava sammu 
jaoks tuleb leida parim võimalik kombinatsioon: kuidas talitada, kes 
tegutseb, mis tingimustel. Hea oleks erinevaid alternatiive hinnata mitte 
ainult kulude ja tulude alusel (cost-benefit analysis), vaid näiteks ka eetika ja 
moraali seisukohast. Viimase jaoks piisab enamasti kahest lihtsast 
küsimusest: "Kas ma tahaksin, et minu perekond sellest otsusest kuuleks?" ja 
"Kas ma tahaksin, et see lugu ajakirjandusse jõuaks?". Kui vastus paneb 
mõtlema või tekitab kõhklusi, oleks targem kõnesolev otsus tegemata jätta.  

Kindlasti on ka alternatiivide hindamisel võimalikud vead. Võidakse 
otsustada liiga kiiresti mingi pooliku lahenduse kasuks või siis valitakse 
alternatiiv, millel on kahjulik kõrvaltoime või mis lihtsalt ei ole parim 

Probleemi 
määrat-
lemine 

Alternatii-
vide välja-
töötamine, 
hindamine 

Ühe alter-
natiivi 
valik 

Valitu 
elluvii-
mine 

Tulemuste 
hindamine 



 159

võrreldes selle lahendusega, mille peale ei ole veel tuldud. Enamasti 
kasutatakse alternatiivide hindamiseks järgmisi kriteeriume: 

• tulud: mis kasu me saame antud lahendusest? 
• kulud: mis see maksab (otsesed ja kaudsed kulud, kahjulikud 

kõrvalmõjud)? 
• aeg: kui kiiresti ilmneb positiivne tulemus? 
• aktsepteeritavus: kui vastuvõetav on see lahendus neile, kes peavad selle 

ellu viima? 
• eetilisus: kas ja kuivõrd haakub see lahendus meie huvigruppide eetiliste 

tõekspidamistega? 
Kui võimalikud lahendusvariandid on välja töötatud ja ära hinnatud, tuleb 
teha lõplik valik. Veel enne seda tasuks kaaluda, kas ei oleks siiski võimalik 
delegeerida selle otsuse tegemine kellelegi teisele või ehk oleks mõni teine 
otsus veelgi pakilisem või siis oleks kõige parem üleüldse mitte midagi teha 
(vt järgnevalt – mitteotsustamine). Võiks proovida vastata küsimustele: 

• kas seda otsust ikka on üldse vaja? 
• millisel viisil tuleks see otsus teha? 
• kes peab selle tegema? 

Kui aga otsus on tehtud ja tegevussuund valitud, tuleb otsus ka ellu viia. Siin 
sõltub kõik asjaosaliste tahtest tõepoolest pingutada, anda endast parim. Juhil 
on kindlasti vaja paljude kolleegide toetust, eriti kui probleemid on keerukad 
ja/või kätte on jõudnud muutuste aeg. Ja lõpuks peab saadud tulemusi 
hindama, et olla kindel, kas soovitud resultaat ikka saavutati. Kui ei, siis 
tuleb minna teisele ringile ja seniseid tegevusi mingis osas korrigeerida. 
Sisuliselt on see järelkontroll, mis annab mitte ainult tagasisidet saadud 
tulemuste kohta, vaid ka dokumenteeritud aluse (aruanne, raport) asjaosaliste 
hüvitamiseks ja kui vaja, siis ka karistamiseks. 

Ratsionaalset otsustamist on nimetatud ka otsustusprotsessi klassikaliseks 
mudeliks. Niisugusena läheb see hästi kokku klassikalise ettekujutusega 
organisatsioonist, st organisatsioonist kui masinavärgist. Selle puhul on juhi 
käsutuses kogu vajalik informatsioon ning ta tegutseb stabiilses, püsikindlas 
keskkonnas, kus: 

• probleemid on selgelt identifitseeritud; 
• kõik võimalikud lahendusvariandid on tuntud; 
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• iga üksiku alternatiivi loodetavad tulemused ja võimalikud tagajärjed on 
ette teada. 

Sisuliselt kirjeldab ratsionaalne mudel seda, kuidas täieliku informeerituse 
korral leida ideaalne,  absoluutselt parim lahendus. 

 
Piiratud ratsionaalsus 
Otsustusprotsessi ratsionaalsuse osas on vägagi kriitilised olnud mitmed 
autorid, nende seas Nobeli preemia laureaat Herbert Simon (1997). 
Viimatimainitu rõhutas eriti kahte momenti. Nagu nägime, eeldab 
ratsionaalne mudel, et otsustajad tunnevad kõiki võimalikke alternatiive ning 
oskavad ette näha iga alternatiivi kõiki tagajärgi. Tegelikkuses aga on 
informatsioon võimalike valikute kohta alati piiratud. Kuid ratsionaalsel 
mudelil on veel teinegi eeldus. Nimelt eeldab see, et kogu organisatsioonil on 
samad prioriteedid, üks ja ühtne eelistuste järjekord. Organisatsioon on kui 
suur monoliit, milles tegutsejad toetavad just neid eesmärke, mis on 
ametlikult seatud ning kus otsustamise põhimõtted on mitte ainult kõigile 
teada, vaid ka kõigile ühtviisi vastuvõetavad. Tegelikus elus võivad nii 
prioriteedid kui printsiibid suuresti varieeruda, olla isekeskis vastukäivad, 
konfliktsed. 

Kui võrrelda ratsionaalset otsustamist kui teatavat ideaalmudelit tegeliku 
olukorraga, tuleb ilmsiks terve rida põhjuseid, mis takistavad taolise ideaali 
teostamist praktikas: 

• probleemid on reeglina väga keerukad; 
• informatsiooni on enamasti ebapiisavalt; 
• inimese võime infot töödelda on juba looduse poolt piiratud; 
• otsustamiseks antud aeg on alati lühike; 
• otsustajate vahel on sagedasti erimeelsusi taotletavate eesmärkide osas. 

Seega saame rääkida vaid piiratud ratsionaalsusest. Ennekõike seostub see 
kahe teguriga, milleks on infovaegus ja konfliktsed eesmärgid. Kindlasti 
tuleb pidada oluliseks inimeste taotlust otsustada võimalikult 
mõistuspäraselt, võimalikult ratsionaalselt. Iseasi aga on reaalne võimalus 
seda ka tegelikult teha. Otsustusprotsess ongi ratsionaalne vaid 
olemasolevate võimaluste piires. Sellest tulenevalt valitakse tegeliku, nn 
administratiivse otsustamise puhul mitte parim võimalik, vaid esimene 
vähegi sobiv lahendus. 
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Määramatuse mõju 

Keeriselises keskkonnas ei ole juhtimine ja otsustamine enam kõikvõimsate 
tippjuhtide üdini ratsionaalne tegevus, mis on nende täieliku kontrolli all. 
Mida keerukam ja dünaamilisem on keskkond, seda vähem on 
otsustusprotsessides ratsionaalsust. Keskkonnas toimuvad tegelikud 
muutused ja nende tajumine juhtide poolt ei ole reeglina samaaegne. 
Juhtkond näeb keskkonda läbi oma mõttemallide (stereotüüpide, stampide, 
klišeede) prisma (vt eespool – juhtimise uus paradigma). Kergesti võib 
juhtuda, et paljude muutujate kombinatsioonist valitakse vaid need muutujad, 
mis kõige paremini õigustavad juba varem tehtud otsuseid. Kes pingsalt 
otsib, leiab toimuvale alati sellise tõlgenduse, mis kinnitab tema enda 
eelarvamusi ja oletusi. Toimuvate protsesside, sündmuste ja nähtuste uus, 
adekvaatne tõlgendus on võimalik alles siis, kui juhtkonna mõttemallid 
muutuvad. Siis muutuvad ka strateegilised valikud, õigemini see, mida 
valikuks peetakse, milles neid valikuid üldse nähakse. Seda protsessi on 
püütud ka graafiliselt kujutada (Lainema, Lahdenpää, Puolakka 2001). Nagu 
näitab joonis 19, muutub juhi mõtlemine esmajoones mitte seetõttu, et 
muutub maailm, vaid pigem seoses organisatsiooni tegevuse 
tulemuslikkusega. Teistsugune arusaamine maailma asjadest tekib mitte 
seepärast, et need asjad on nüüd teistsugused, vaid seepärast, et äri ei lähe 
enam. Alles siis hakatakse otsima uusi seletusi, võimalusi, lahendusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 19. Tegevuskeskkonna mõju juhtimisotsustele 
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Hea, kui niigi läheb. Sama protsessi on sootuks radikaalsemalt käsitlenud 
Ralph D. Stacey (1995), kes väidab, et ettearvamatus keskkonnas viivad 
teadlikult tehtud otsused ettearvamatute tulemusteni. Negatiivne tagasiside 
enam ei aita ja hälvete korrigeerimine ei taasta tasakaalu, kuna turbulentses 
keskkonnas ei olegi tasakaalu ja stabiilsust. Need tulemused, mis pikemas 
perspektiivis saadakse, on osalt juhuslikud ja vaid osalt teadlikult tehtud 
valikute tulemus. Juhtkonna võimalused toimuvat kontrollida nõrgenevad 
üha. Otsuseid võib küll teha, aga need ei anna pikemas perspektiivis 
tingimata soovitud tulemust. Muuhulgas seab Stacey kahtluse alla 
strateegiliste ja taktikaliste otsuste eristamise mõttekuse. Nimelt arvab ta, et 
ettearvamatus keskkonnas võivad ebaolulised, teisejärgulise tähtsusega 
otsused tuua kaasa vägagi olulisi ja ootamatuid tagajärgi. Teiselt poolt ei 
anna printsipiaalsed, tähtsad otsused sageli mingeid arvestatavaid tulemusi. 
Milline oli meie strateegia, saabki öelda ainult tagantjärele, siis kui 
tulemused (ja tagajärjed) on juba käes. Öelda ettevaatavalt, milline saab 
olema meie strateegia, ei ole nendes tingimustes võimalik. Kuidas taolistesse 
väidetesse suhtuda? Kui me tunnistame organisatsiooni tegevuskeskkonna 
mittelineaarseks, kaootiliseks süsteemiks, mis võib küll olla deterministlik, 
kuid on samas ennustamatu (vt eespool – organisatsioon ettearvamatus 
keskkonnas), siis tuleb meil tunnistada, et Stacey’l on õigus.20 Kui me ütleme 
A, siis tuleb paratamatult öelda ka B. Stacey ei väidagi ju muud, kui vaid 
viitab kaootiliste süsteemide ühele põhiomadusele, nimelt et neis võivad "kui 
tahes väikesed erinevused algtingimustes tuua kaasa kui tahes suuri erinevusi 
hilisemates staadiumides" (Blackburn 2002: 207). 

Eespool me defineerisime määramatust kui infovaegust, teadmatust. 
Määramatus kasvab sedamööda, kuidas kasvab vahe juhtimisotsusteks 
vajaliku ja tegelikult kättesaadava informatsiooni vahel. Määramatus ja 
ratsionaalsus, nagu nägime, on teineteist välistavad nähtused, mille vahel on 
pöördvõrdeline seos: kui üks kasvab, siis teine kahaneb. Ratsionaalsuse 

                                                        
20   Siia võiks lisada Margaret Wheatley poolt Pärnu juhtimiskonverentsil 2002 väljaöeldud 

mõtte, et organisatsioonide tegevuskeskkonnas nüüdisajal toimuvaid muutusi 
iseloomustab kaos, mis tähendab seda, et tuleb olla valmis sündmusteks, mille üle 
meil puudub kontroll ja mis võivad meid otseselt mõjutada. Öeldu paremaks 
mõistmiseks oleks otstarbekas eristada eriliigilisi nähtusi: (1) on mittelineaarsed, 
matemaatiliselt kirjeldatavad protsessid, mida tähistatakse terminiga kaos ja millel on 
omad seaduspärasused, muuhulgas tekib kaosest uus kord (Lepik, Engelbrecht 1999); 
(2) on maailmas/organisatsioonis toimuva subjektiivne taju, mis määramatuse 
tingimustes võtab toimuvat vastu kui kaootilist, seosetut, arusaamatut, ettearvamatut, 
hirmutavat (Wheatley 2002). 
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aluseks on ju mõõdetavus ja ennustatavus. Määramatuse kasvades ei kao 
siiski otsustamine, vaid kaduma kipub otsustusprotsessi ratsionaalne sisu. 
John R. Schermerhorn (1996) on kujutanud otsustamist stabiilses ehk 
määratletud, dünaamilises ehk riskantses ja turbulentses ehk määramatus 
keskkonnas (vt joonis 20). 

 
a) stabiilsus  Lahendus 1   Tulemus A 
      
   Probleem  Lahendus 2   Tulemus B 
      
  Lahendus 3   Tulemus C 
   

 
   

b) risk  Lahendus 1 [0,7]  Tulemus A 
      
   Probleem  Lahendus 2 [0,5]  Tulemus B 
      
  Lahendus 3 [0,2]  Tulemus C 
   

 
   

c) määramatus  Lahendus 1 [0,4]  Tulemus A 
      
   Probleem  Lahendus 2   Tulemus ? 
      
  Lahendus ?    

 
Joonis 20. Otsustamine, risk ja määramatus 

 
Skeemi vaadates on lihtne aru saada, miks juhid igatsevad stabiilsust ja 
koguni kujutlevad end selles viibivat. See on otsustamise seisukohalt 
ideaalne, kuid paraku harvaesinev olukord, kus on kasutada täielik 
informatsioon kõikide võimalike tegevusalternatiivide kohta ning ka iga 
alternatiivi võimalike tulemuste ja tagajärgede kohta. 

Sagedamini siiski kaasneb otsustamisega teatav risk. Enamasti ju täielikku 
informatsiooni kõikide lahendusvariantide ja nende tagajärgede kohta ei ole, 
küll aga võib hinnata nende ilmnemist teatud tõenäosusega. See on tavaline, 
normaalne olukord. 
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Määramatuse puhul aga on infovaegus nii suur, et isegi tõenäosust pole 
võimalik hinnata, ei ole teada, millised alternatiivsed lahendused võivad 
üldse kõne alla tulla, ei ole teada, millise tõenäosusega need alternatiivid 
võiksid realiseeruda, ega ole teada, milliseid tulemusi need võiksid anda ja 
milliseid tagajärgi enesega kaasa tuua. Ja see on nüüdisaegses turbulentses 
maailmas üha sagenev situatsioon. 

 
Ebaratsionaalne otsustamine 
Ratsionaalne otsustamine õigustab end olukorras, kus määramatus vahendite 
osas (infovaegus) ja eesmärkide mitmetähenduslikkus (konfliktsus) on 
minimaalsed. See on lihtne ja stabiilne tegevuskeskkond (vt eespool – 
tegevuskeskkonna keerukus ja muutlikkus), milles tegutseb üksmeelne 
kollektiiv, kes leppis kokku, milliste eesmärkide nimel pingutatakse, 
milliseid alternatiivseid valikuid üldse arutatakse. Taoline olukord on siiski 
pigem erandlik kui tüüpiline. 

Palju tavalisem on, et vaieldakse nii selle üle, mida teha, milliseid eesmärke 
taotleda, milliseid probleeme lahendada, kui selle üle, kuidas teha, millist 
infot pidada oluliseks, millise teadmisega valikute tegemisel arvestada ja 
millisega mitte. Kõige raskem ongi kokku leppida, mida antud 
organisatsiooni jaoks tähendab formuleering teha õigeid asju ja mida 
tähendab formuleering teha asju õigesti. Mary Jo Hatch (1997) on 
varasematele James D. Thompsoni (1967) uurimustele toetudes koostanud 
maatriksi võimalustest, mis sellega seoses tekivad (vt joonis 21). 

Nii võib organisatsioonis tekkida olukord, kus osapooled on ühel meelel 
taotletavate eesmärkide ja lahendatavate küsimuste osas, kuid ei suuda kokku 
leppida, kuidas seda kõike peaks tegema. Taoline olukord tekib, kui lihtsalt 
(veel) ei teata, kuidas mingit asja tehakse. 

Kui ei oska, siis peab õppima. Selles tuleb appi katse-ja-eksituse-meetod. See 
tähendab, et uut informatsiooni (kogemusi, oskusi, teadmisi) omandatakse 
töö käigus (learning by doing), määratakse katseliselt kindlaks, kuidas mingit 
asja teha saab ja kuidas seda ei saa teha. Seejuures on oluline pidada silmas 
võimalike vigade hinda, edeneda mõningase ettevaatusega, samm-sammult, 
tehes väiksemaid, piiratud tagajärgedega otsuseid. Aja jooksul annavad need 
väiksemad sammud/otsused ühtekokku tervikliku lahenduse elik soovitud 
tulemuse. Sedalaadi protsessi puhul on tavaline, et kuna kõigi mõeldavate 
alternatiivide kohta pole ammendavat teavet võimalik leida, siis rahulduvad 
otsustajad sellega, et võrdlevad omavahel väheseid neile tuntud alternatiive 
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ja sedagi vaid mingite üksikute külgede osas. Ja needki vähesed on enamasti 
mingite varasemate otsuste pikendused, näiteks kasvav eelarve. 

 

Mida teha? 
Probleemi määratlemine, eesmärkide seadmine 

     Lepiti kokku       Ei lepitud 
  Lepiti kokku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ei lepitud 

 
Joonis 21. Otsustusprotsessi erinevad mudelid 

 
Kuid võib ka juhtuda, et organisatsioonis on nõutav tehniline oskus olemas, 
kuid kokkuleppele ei jõuta tegevuse sihtide või nende tähtsuse järjekorra 
osas. See on tavaline, kui mängu tulevad erinevad huvid, kui käib võitlus 
ressursside jagamise või muude hüvede pärast. Kui sellelaadne  olukord on 
tekkinud, siis kipuvad domineerima need, kelle võimupositsioon on tugevam. 
Otsustusprotsessis algavad poliitilised mängud ja kasutusele tulevad 
poliitilise otsustamise meetodid. Koalitsioonimudel on neist üks tuntumaid. 
Poliitikas on tavaline, et indiviidid ühendavad oma huvid ja pakuvad 
üheskoos välja selliseid lahendusvariante, mis on kõige kasulikumad neile 
endile. Ettepanekud, mis sel moel tehakse, lähevad kindla peale lahku mõne 
teise huvigrupi ettepanekutest. Kui aga nii, siis tuleb opositsiooni 
allasurumiseks leida endale liitlasi, moodustada nendega koalitsioon. 

Ratsionaalne 
mudel 
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Ühtedega ühes küsimuses ja teistega vajaduse korral teises küsimuses. Huvid 
on jääva, liitlased aga teatavasti ajutise iseloomuga. Poliitika ei ole 
bürokraatia, siin on võtmesõnaks jõuline, mitte korrektne.  

Koalitsiooni loomine käib tavaliselt mingite telgitaguste läbirääkimiste ja 
kokkulepete teel. Kui raskusi tekitab mitte infonappus, vaid huvide konflikt, 
siis õigustab koalitsioonimeetod end igati. Samas tähendab see meetod, et 
otsitakse mitte täiendavat informatsiooni, mis aitaks organisatsiooni ees 
seisvaid probleeme lahendada, vaid otsitakse hoopis alternatiive, mis 
võimaldaksid asjaosalistel nende endi huvisid kõige täielikumalt rahuldada. 
See ongi poliitiline lähenemine: saada (isiklikku) kasu, mitte lahendada 
(kollektiivseid) probleeme. Organisatsioon toimib selles olukorras kui 
poliitiline areen. 

Võimalikke olukordi võib olla teisigi. Kui eesmärkide osas valitseb 
mitmetähenduslikkus ja vahendite osas infonappus, osutub otstarbekaks nn 
prügikastimudel. See õigustab end olukorras, kus pole õiget arusaamist ei 
tegevuskeskkonnast ega tegemise tehnoloogiast või kus otsustajad käivad 
otsustamise protsessis pidevalt sisse ja välja, kuna nende aega ja tähelepanu 
nõuavad kõikmõeldavad muud kohustused. Ükski organisatsioon ei saa 
töötada taolises režiimis kogu aeg, kuid iga organisatsioon võib end aeg-ajalt 
sellisest olukorrast leida. Tüüpiliseks näiteks organiseeritud anarhiast, kus 
seesugune situatsioon on sagedane, on muuseas peetud ülikoole. Suur osa 
otsustest on siin seosetud ja kaootilise iseloomuga. 

Otsustamise prügikastimeetodi puhul moodustavad otsustusprotsessi 
omavahel põimuvad juhuslike sündmuste jadad, mis lasevad mingil suvalisel 
ajahetkel teatavatel lahendustel sobida mõne juhusliku inimgrupi 
probleemidega (Cohen, March, Olsen 1972). Üksteisest sõltumatult, vahel 
kohtudes, vahel mitte, voolavad läbi protsessi neli sündmustevoogu: 
probleemid, lahendused, asjaosalised ning nende valikud. Kus iganes 
lahendused, osalised, valikud kokku saavad, võidakse mõni probleem 
identifitseerida ja ära lahendada. Samas ei kohtu mõned probleemid oma 
lahendustega mitte iial. Kuna tegemist on juhusliku protsessiga, võidakse 
teha valikuid ka ilma, et probleem laheneks või siis pakkuda lahendusi seal, 
kus tegelikult ei olegi mingit probleemi. Mis puutub ülikoolidesse, siis just 
see viimane näikse olevat neis eriti sagedane.  

See mudel on teravas vastuolus ratsionaalse otsustamise mudeliga. Siin on 
otsustusprotsess kui poodium, kui lava, millel esinedes elavad 
organisatsiooni liikmed välja oma isiklikke konflikte, oma kordumatut 
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eripära ja ainulaadsust. Otsustamine ei ole ratsionaalne protsess, see on 
pigem draama, mida etendatakse. 

Eesmärkide mitmetähenduslikkust ja vahendite määramatust saab mõistagi 
ületada. Kui otsustajad ületavad määramatuse meetodites, siis liiguvad 
otsustusprotsessid prügikasti- või katse-ja-eksituse-meetodi juurest 
ratsionaalse või koalitsioonimudeli juurde. Kui otsustajad ületavad oma 
eesmärkide mitmetähendusliku tõlgendamise, liiguvad otsustusprotsessid 
prügikasti- või koalitsioonimudelist katse-ja-eksituse või siis ratsionaalse 
mudeli juurde. 

Kui organisatsiooni tabavad järjest uued tegevuskeskkonna keerukuse ja 
muutlikkuse tegurid, tekib jälle uus mitmetähenduslikkus ja uus määramatus. 
Tegevuskeskkond on see, mis tõukab otsustusprotsessi ikka ja jälle 
ratsionaalsuse teelt kõrvale. Liikumine toimub lakkamatult ning seetõttu on 
tavaline, et samas organisatsioonis on (erinevate küsimuste otsustamisel) 
üheaegselt käigus erinevad otsustamise mudelid. 

 
Otsuste orkestreerimine 

Orkestreerimise-mudel, mida pakub Neil Glass (1998), on mingis mõttes 
jätkuks eelpool just käsitletud koalitsioonimeetodile. Juhtimiskonsultandile 
kohaselt ütleb ta täpselt, kuidas seda mudelit ellu viia. Glassi jaoks on 
põhimure, et eluliselt vajalike otsuste tegemist ei saa jätta juhuse hooleks. 
Protsessis osalevad ju erinevad tegelased, lisaks sellele võib keegi olla sinna 
kaasatud ka ühekordselt, konkreetse küsimusega seoses. Seepärast tulebki 
kaardistada kogu nimetatud seltskond ning võimalust mööda panna igaühe 
kohta kirja ka kõik tema võimalikud huvid ja hirmud antud küsimusega 
seoses. Ja seejärel tuleb kõigi nende isikutega isiklikult kohtuda ning kõike 
seda arvestades püüda neid asja õigsuses veenda (vrd eespool – Zeus ei 
kirjuta, Zeus käib ja räägib). Kohtuda üks kord, kohtuda kaks või ka kolm 
korda, nii palju kui vaja. Muidu ju ei veena.  

Ka Glassi mudelis (1998) on otsustusprotsessis viis sammu täpselt samuti 
nagu ratsionaalseski, kuid need sammud ise on mõnevõrra erinevad (vt 
joonis 22). 
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Joonis 22. Otsuste orkestreerimine 
 
Igal otsustusprotsessis osaleval isikul on selles mängida erinev roll. Kes siis 
on need võtmeisikud, kelle himudest ja hirmudest tuleb endale täpne 
ettekujutus luua?  

• Otsuse viseerija (authorizer); tippjuht (näiteks juhatuse esimees), kes ei 
peagi antud küsimust ise otsustama (otsustab juhatus), kuid kes peab selle 
otsuse kindlasti kinnitama ning kellel on ametipositsioonist tulenev õigus 
panna veto ükskõik millisele otsusele. 

• Projekti esitaja (owner); mingi valdkonna eest vastutav juhtkonna liige, 
kes on antud otsusest eluliselt huvitatud; ta kas teeb ise otsuse, mille 
tippjuht peab viseerima, või siis esitab oma otsuse projekti juhatuse 
koosolekule kinnitamiseks. 

• Vahimees (gatekeeper); juhtkonna liige, kes kontrollib ligipääsu 
võtmefiguuridele ja/või ressurssidele (finantsdirektor, näiteks); vahimees 
võib kontrolli alla võtta ka info jõudmise juhatuseni, lubades näiteks seal 
midagi edasi öelda või ette kanda; potentsiaalselt võib see olla niihästi 
väga kasulik kui ka äärmiselt kahjulik tegelane. 

• Mõjukad isikud (key influencers); juhtkonna liikmed, kelle poole võib 
otsuseprojekti esitaja pöörduda toetuse saamiseks ja/või kellel on mõju 
otsuse viseerijale. 

• Vähemmõjukad isikud (influencers); ka nemad kuuluvad juhtide hulka (nt 
kohalike kontorite juhid), kuid sõnaõigust on neil eelmise grupiga 
võrreldes mõnevõrra vähem; samas on neid mitu, nad hoiavad omavahel 
kokku ning kardavad üheskoos, et juhatus kärbib iga oma otsusega nende 
iseseisvust ja autonoomiat. 

• Tehniline ekspert (technical buyer); instants, kelle poole võivad 
otsustajad pöörduda eksperthinnangu saamiseks. 

Need on võtmerollid, mis on tähtsad iga otsuse puhul. Kui viseerija ja 
vahimees välja arvata, siis on erinevate otsuste puhul nendel rollidel iga kord 

Tee 
kindlaks 

otsustajate 
võrgustik 

Kaardista 
võtme-

mängijate 
positsiooni

d 

Koosta 
nende 

mõjuta-
mise plaan 

Kohtu 
nende 

kõigiga 
isiklikult 

Vii plaan 
ellu, kohtu 

kõigiga 
veel kord 



 169

erinevad täitjad. Glass soovitabki ette võtta organisatsiooni alluvusskeem ja 
märkida otse selle peal, milline juht on antud otsuse puhul millises rollis. 
Seejuures hoiatab ta, et ei tohi olla liiga tagasihoidlik, kõik potentsiaalsed 
asjaosalised tuleb kindlasti kirja panna. Kui pärast selgub, et mõni neist ei 
puutunudki antud juhul asjasse, siis sellest ei ole midagi. Palju halvem oleks 
keegi eksikombel kõrvale jätta. Keegi selline, kes ei saa aru ettepaneku 
mõttest ega tunne selle üksikasju, kes teeb solvunud näo, kuna temaga ei ole 
eelnevalt konsulteeritud, kes kardab, et iga uus ettepanek õõnestab tema 
isiklikku jalgealust, kes on siiralt veendunud, et see on üleüldse üks rumal 
ettepanek. Võimalik kahju, mida niisugused võivad otsuse arutamise käigus 
tekitada, on kolossaalne. 

Kui võtmeisikute ring on kindlaks tehtud, tuleb kaardistada nende 
positsioonid. Äärmiselt õpetlik on loetelu (Glass 1998), millest kõigest 
võivad sõltuda inimeste seisukohad mingis konkreetses küsimuses. Asja sisu 
on tegelikult alati tagaplaanil, küll aga mängivad enamasti sellised tegurid 
nagu entusiasm, võhiklikkus, ahnus, lapselikult siirad veendumused, isiklik 
võimuiha, ülikõrge moraal, kättemaksuhimu, tõsine ja töine mure, inimlik 
hirm, otsustusvõimetus, poliitiline hetkekasu. Tähtis on seda kõike teada, 
veelgi tähtsam aga on teada, mis mängib konkreetselt kelle puhul selles 
eelpool toodud loetelus. Sest töötada kliendiga tuleb ju ka konkreetselt, 
personaalselt. Glass soovitab selleks koostada suure tabeli, kus iga rida on 
konkreetne persoon, lahtritesse aga tulevad nende isikunimed, ametikohad, 
rollid antud küsimuse otsustamisega seoses, nende praegused seisukohad 
selles küsimuses, mida tuleks neile öelda tagamaks nende toetust, mida ei 
tohiks neile öelda vältimaks võimalikku ärritust ja tõrjuvat hoiakut, mida 
faktilist keegi neist peaks üldse teadma selle ettepaneku sisu kohta, mida 
neist keegi isiklikult võidab (või kaotab) seda ettepanekut toetades, samuti 
planeeritavad kohtumised nendega: millises järjekorras, kellega, kus ja 
millal, milline on iga kohtumise eesmärk, mis tuleb sel kohtumisel kindlasti 
saavutada. Lõppeesmärki, milleks on toetus ettepanekule (otsuseprojektile), 
alla kolme isikliku kohtumiseta reeglina ei saavuta. Kõik kokku kõlab kui 
kompetentsete organite koostatud värbamisõpetus. Aga seda see ju sisuliselt 
ongi, jutt käibki tegelikult värbamisest, kuigi tegevusvaldkond on teine. 

Kui üldine pilt on selge, järgneb personaalne tegevuskava iga võtmeisikuga 
töötamiseks, nende mõjutamiseks soovitavas suunas. Selle puhul võetakse 
arvesse kõik, mis võib suhtumisi kujundada. Kui keegi võtmeisikutest asutab 
lahkuma teenitud vanaduspuhkusele, siis tuleb uusi ettepanekuid talle 
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serveerida kui järjepidevuse kehastust, kui tema aastatepikkuse pingutuse 
järjekestvust jätkuvalt samas suunas ja samade põhiväärtuste alusel. Kui aga 
kellegi näol on tegemist uue, noore ja energilise juhiga, siis on seesama 
ettepanek tema jaoks värske innovaatiline idee, mis viimaks ometi tõstab 
kõiki kõrgemale viimaste aastate rutiinist ja stagnatsioonist.  

Asi, mida kindlasti ei tohi teha, on formaalne presentatsioon kõigile 
võtmeisikutele korraga. Igal neist on omad konnasilmad, oma loogika ja 
omad emotsioonid. Poole presentatsiooni pealt võivad nad hakata järsku 
omavahel mingeid seisukohti või vanu arveid klaarima ning nende 
emotsionaalsesse mällu sööbib kõnealuse teemaga seoses ebameeldiv jälg: 
see asi on vaieldav. Ja nad ei kinnita seda ettepanekut, kui otsustamiseks 
läheb. Seega – ainult individuaalsed kohtumised, ei midagi muud.  

Kuid oletame, et asi õnnestus, otsus võeti vastu ja plaan viidi ellu. Nüüd ei 
tohi kunagi unustada järelkohtumisi (follow up). Sama isikute ring tuleb 
uuesti läbi käia. Kas võtmeisikud on saadud tulemustega rahul? Kas see 
vastas nende ootustele? Kas neil on häid ettepanekuid, kuidas saaks tulemust 
veelgi parandada? Kas nende  arvates oleks saanud midagi veelgi paremini 
teha? Mida tuleks järgmisel korral püüda vältida? Võimalik, et see ring 
annab ka mingeid sisulisi ideid, kuid põhiline on kõditada iga tegelase 
eneseuhkust. Järgmise projekti puhul on nendega sellevõrra lihtsam ja me ise 
oleme nende silmis sümpaatsemad. 

 
Taotluslik irratsionaalsus 

Norra organisatsiooniteoreetik Nils Brunsson (1985) hoiatab, et ei maksaks 
üldse ülearu keskenduda otsustamisele, see on ju lihtsalt üks kognitiivne 
protsess teiste seas. Otsustusprotsessi tuleb vaadelda eeskätt praktilise 
tegevuse kontekstis. Peamine eesmärk organisatsiooni puhul ei ole mitte 
otsustuste ratsionaalsus, vaid tegevuse edukus. Ratsionaalne (tulemuslik, 
efektiivne) peabki olema just nimelt tegevus. Kui vaja, tuleb selle nimel 
kasutada ka irratsionaalseid meetodeid. 

Edukas tegevus sõltub mitte ainult otsusest tegutseda, vaja on ka töötajate 
motiveeritust. Selleks et neil tekiks tahtmine anda omapoolne panus, et neil 
tekiks pühendumine oma tööle, peavad neil olema positiivsed ootused 
tegevuse tulemuste suhtes. Brunssoni väitel on just ratsionaalne otsustamine 
see, mis neid ootusi õõnestab ja töötajate motivatsiooni nõrgestab. Nii tekitab 
alternatiivsete lahenduste väljatöötamine asjatuid kõhklusi ja kahtlusi. 
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Alternatiivid on alati erinevad, omavahel vasturääkivad, üksteist välistavad. 
Kui keskenduda üksteist välistavatele võimalustele, tekivad paratamatult 
kahtlused tegevuse tulemuslikkuses. Aga äkki oleks algusest peale tulnud 
valida mõni teine tee? Ükski inimene ei pühendu kogu hingest mingile 
kahtlase väärtusega tegevusele ning nii langebki töötajate motivatsioon. Kui 
lisaks vaadelda veel igat alternatiivi selle võimalike positiivsete ja 
negatiivsete külgede koosmõjus, siis süveneb ebakindlus veelgi. Tuleb välja, 
et ükskõik milline lahendus valida, ähvardavad igal juhul tulla mitte ainult 
tulemused, vaid ka tagajärjed. 

Kuigivõrd praktiline pole ka hinnata erinevaid alternatiive mingite etteantud 
kriteeriumide alusel. Seda sellepärast, et taotletavad eesmärgid on enamasti 
muutlikud, ebapüsivad, üldsegi mitte ühtsed, vaid pigem raskesti ühitatavad. 
Kui erinevate eesmärkide korral rakendada ühtseid hindamiskriteeriume, on 
tulemuseks ainult segadus. Otsustajad märkavad, et nõutud informatsiooni 
pole kas üldse olemaski või siis viitab see ühtaegu mitmesse erinevasse 
suunda. Sellest tulenevad vaidlused, kõhklused, ebakindlus õõnestavad 
paratamatult ühist usku tegevuse edukusse. 

Brunssoni hinnangul ongi eduka tegevuse aluseks kindel usk, mitte raudne 
loogika. Siit ka tema soovitused. Ennekõike tuleb läbi analüüsida võimalikult 
vähe alternatiive. Eriti hea oleks, kui ainult üks arutuse all olevatest 
lahendustest on üldse vastuvõetav. Oma lemmiklahenduse kõrvale tuleb 
julgelt pakkuda täiesti kõlbmatuid ja silmnähtavalt sobimatuid variante. See 
tugevdab otsusekindlust see üks sobilik vastu võtta kui ainuvõimalik, kõik 
saavad siis kohe aru, et teist teed ei ole. Ning siit tuleb usk tegevuse 
edukusse, täitjate motivatsioon ja pühendumine. 

Samuti on väga oluline esitada selle lemmikalternatiivi oodatavad positiivsed 
tulemused, kuid ainult positiivsed. Kui võimalikest negatiivsetest 
kaasmõjudest mitte rääkida, siis on kõikmõeldavaid kahtlusi ja kõhklusi 
oluliselt vähem ning tugevnevad positiivsed ootused ja töötajate entusiasm.  

Kõige leidlikum on aga Brunssoni soovitus esitada oma lemmiklahenduse 
oodatavad positiivsed tulemused kui otsustamise ja valiku tegemise 
kriteerium. Kui me saame valida ainult seesuguse lahenduse, mis kindlustab 
just nimelt need ja need tulemused, siis ei võta valik kaua aega ning selle 
õigsuses ei saagi tegelikult kahelda. Ja kahtlematult on kõik asjaosalised 
motiveeritud sel moel saadud ainuõiget otsust ellu viima. 
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Brunsson väidab, et tema tähelepanekute kohaselt käibki otsustamine suurtes 
organisatsioonides nimelt selle mudeli järgi: otsustajad vaatavad läbi vaid 
mõne üksiku alternatiivi, ignoreerivad täielikult oma lemmiklahenduste 
võimalikke negatiivseid tagajärgi, formuleerivad valiku kriteeriumid 
lemmikalternatiivide oodatavate positiivsete tulemuste kaudu. Kõige selle 
taga on vajadus kindlustada positiivsed ootused ja tagada tegevuse 
ratsionaalsus. Kui tegemist on mingite ebaoluliste, teisejärguliste, lühiajaliste 
otsustega, kirjutab Brunsson, siis neid võib soovi korral teha ka 
ratsionaalselt. Miks mitte, kui midagi olulist kaalul ei ole. Tähtsates 
küsimustes tuleb aga otsustamise ratsionaalsus tuua ohvriks vajadusele panna 
asi käima ja jõuda soovitud tulemusteni. 

 
Töötajate kaasamine 
Eespool viitasime dialoogi vajadusele juhtide ja täitjate vahel, samuti 
võimalikule kasule, mida töötajate kaasamine otsustusprotsessi annab. Kõik 
see eeldab aga mõlemapoolset valmisolekut. Kindlasti tahaksid kõik juhid, et 
nende organisatsioonis võetaks vastu üksnes kvaliteetseid otsuseid. Mõned 
juhid on huvitatud isegi sellest, et tehtud otsused oleksid täitjatele 
vastuvõetavad. Ettekujutus sellest, kuidas neid tingimusi täita, võib samas 
olla täiesti erinev (vt tabel 8). Töötajad omakorda peavad olema valmis 
vastutuseks, mis otsustamisega kaasneb ning olema huvitatud oma töö sisu 
rikastamisest otsustusprotsessis osalemise teel. 
 
Tabel 8. Juhtimisstiil ja otsustamine. 

Juhtimis-
stiil Mida teeb juht Kes 

otsustab 

Käsutav ehk 
direktiivne 
(directive, 
telling) 

Juht on veendunud, et antud küsimuses on just 
tema kõige kompetentsem tegema kvaliteetset 
otsust ning et tal on piisavalt võimu, tagamaks 
vastuvõetud otsuse täitmine. Juht võtab vastu 
otsuse, teeb selle teatavaks ning nõuab täitmist. 
Juht võib ja võib ka mitte oma otsust alluvatele 
seletada ja põhjendada. 

Otsustab 
juht 

Manipuleeriv 
ehk müüv 
(selling) 

Juht on veendunud, et antud küsimuses on just 
tema kõige kompetentsem tegema kvaliteetset 
otsust, kuid peab mingil põhjusel vajalikuks 

Otsustab 
juht 
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taotleda kollektiivi toetust oma otsusele. Juht 
võtab otsuse vastu ja püüab seda serveerida 
alluvate jaoks võimalikult vastuvõetaval kujul. 
Juht imiteerib alluvate arvamusega arvestamist 
ning nende huvidest lähtumist ja/või argumen-
teerib oma otsust kõrgemalseisvate instantside 
seisukoha, üldise hüve, euronõuete, rahvuslike 
huvide, äriloogika, strateegiliste kaalutluste ning 
eelseisva enneolematu eduga. 

Konsulteeriv 
(consulting) 

 

Juht tunneb, et vajab antud küsimuse 
otsustamiseks täiendavat informatsiooni. Juht 
peab alluvatega nõu, küsib nende arvamust ja 
ettepanekuid, püüab saada võimalikult täielikku 
pilti kujunenud olukorrast, selle põhjustest ning 
alluvate suhtumisest erinevatesse lahendusvarian-
tidesse. Seejärel võtab juht vastu otsuse. 

Otsustab 
juht 

Kollegiaalne 
ehk osalev  
(participa-
ting) 

 

Juht on veendunud, et antud küsimuse 
otsustamiseks on vaja täiendavat informatsiooni, 
uusi ideid ning et otsuse elluviimine nõuab 
kollektiivi üksmeelset toetust. Juht osaleb koos 
alluvatega ühistes aruteludes nagu esimene 
võrdsete seas. Juht taotleb ühist, konsensuslikku 
otsust, mis oleks kõigile kollektiivi liikmetele 
ühtviisi mõistetav ja täitmiseks vastuvõetav. 

Otsustab 
kollektiiv 
juhi 
aktiivsel 
osavõtul 

Delegeeriv 
(delegating) 

Juht püüab end vabastada ülemäärase jooksva töö 
koormusest. Juht on veendunud, et tema alluvad 
on piisavalt kvalifitseeritud ja motiveeritud. Juht 
laseb teatavates küsimustes ning etteantud 
piirangute raames alluvatel iseseisvalt otsustada ja 
vastutada. 

Otsustavad 
alluvad 
neile 
etteantud 
raamides 

Minnalaskmi
ne (laissez-
faire) 

Juhil puudub oma seisukoht, ta ei arva midagi ja 
ka ei taotle midagi. Juht ei sekku alluvate 
tegevusse, tõmbub tagasi, jätab oma ametiposit-
sioonist tuleneva võimu kasutamata. 

Otsustavad 
alluvad 
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Tabelis on esitatud kuus erinevat otsustamisega seotud juhtimisstiili. Valik 
nende vahel sõltub mitmetest asjaoludest: kas juht tahab juhtida või laseb 
asjadel minna, kui kõrge on tema enesehinnang, kui informeeritud ta on, kui 
kõrgelt ta hindab oma alluvaid jne. Viimasena toodud nn minnalaskmise stiil, 
mille puhul juht ei täida oma kohustusi juhina ja jätab alluvad omapead, on 
väidetavalt üks kahest kõige ebamugavamast situatsioonist, kuhu töötajad 
võivad sattuda. Teine oleks olukord, kus juht on sattunud veel kõrgemate 
ülemuste ebasoosingusse, juht on põlu all. Mõlemal juhul tõuseb määramatus 
alluvate jaoks järsult. 

Kasutatavad juhtimisstiilid kindlustavad vastuvõetavate otsuste kvaliteedi ja 
aktsepteeritavuse igaüks erineval moel. Otsuse kvaliteet tagab, et tehakse 
õiget asja, otsuse aktsepteeritavus aga tagab, et need, kes peavad selle otsuse 
ellu viima, seda tõepoolest ka teevad, ja teevad seejuures õigesti (vt eespool 
– efektiivsus ja säästlikkus). Alluvate elik täitjate jaoks on aktsepteeritavus 
seotud nende usuga tehtud otsuse õigsusesse, nende motiveeritusega seda 
täita. Viimane sõltub ühelt poolt nii otsuse sisust kui teisalt selle otsuse 
vastuvõtmise protseduurist, sellest, mis stiilis otsus tehti. Juhtide jaoks on 
aktsepteeritavus sageli seotud mitte ainult ühe või teise lahendusvariandi 
otstarbekuse ja potentsiaalse tasuvusega, vaid ka juhi sotsiaalse vastutusega, 
juhtimise eetikaga. Spetsiifiline on aktsepteeritavuse probleem ametniku, 
bürokraadi jaoks. Siin on kriteeriumiks ainult vastavus protseduurile, otsuse 
sisu oluline ei ole. 

Käsutava ja manipuleeriva juhtimisstiili korral on otsuse kvaliteet tagatud 
ainult sel juhul, kui juht on antud küsimuses tõepoolest kõigist kõige 
kompetentsem. Muul juhul mitte. Täitjatele vastuvõetavaks saab otsus aga 
mõneti erinevatel põhjustel. Ühel juhul on aluseks kuulekus, vastuvaidlematu 
allumine juhile, kes nende üle täielikult domineerib. Teisel juhul on 
aktsepteeritavus tagatud siis, kui juht suudab alluvaid veenda tema poolt 
tehtud otsuse ainuvõimalikkuses. Kui alluvatel lõplikku veendumust siiski ei 
kujune, saab otsuse ellu viia ka ilma selleta, lihtsalt käsu korras (vt eespool          
– parim põhjendus on käsk). 

Konsulteeriva stiili puhul on otsuse kvaliteeti mõjutavateks teguriteks ühelt 
poolt see, et juht on antud küsimuses kogenud ja haritud, teiselt poolt aga 
see, et alluvad on jooksvatest asjadest hästi informeeritud. Kui mõlemad 
eeldused on olemas, toimib dialoog hästi. Siit tuleneb ka juhi poolt tehtava 
otsuse aktsepteeritavus: alluvad tunnetavad oma tähtsust, nendega peeti 
ikkagi nõu, nad said juhile esitada oma tähelepanekuid ja ettepanekuid. Kas 
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viimaseid ka tegelikult arvestati, ei olegi vahest nii tähtis. Olulisem on, et 
juht sai vajaliku informatsiooni kätte ja protseduur ise mõjus alluvatele 
innustavalt. 

Osaleva juhtimisstiili puhul ei tee juht ainuisikulisi otsuseid. Tal on oma 
seisukoht, ta põhjendab ja kaitseb seda, kuid ei suru alluvatele peale. 
Kvalifitseeritud, informeeritud ja motiveeritud alluvad diskuteerivad oma 
haritud ja kogenud juhiga võimalike valikute üle. Mis saaks olla kaunim? 
Kui lõpptulemusena pealegi sünnib kollektiivne, konsensuslik ja seeläbi ka 
siduv otsus, siis aktsepteeritavuse probleemi isegi ei teki. Otsust ju ei 
hääletatud, enamust ja vähemust ei ole. Kogu protsessis ei ole võitjaid ega 
kaotajaid, kellegi arvamust ei surutud alla, keegi ei saa pärast kahjurõõmsalt 
parastada: "Aga ma ju rääkisin teile, miks te mind siis ei kuulanud!?" 

Ka delegeeriv stiil eeldab kvalifitseeritud, informeeritud ja motiveeritud 
alluvaid. Oluline on seegi, et delegeeritavad küsimused, otsustusprotsessi 
raamid, aruandluse vormid ja tähtajad, alluvate vastutuse määr (vigade hind) 
on juhi poolt täpselt kindlaks määratud. Juht ise aga on piisavalt 
kompetentne hindama saadud tulemust. Ebakvaliteetne otsus ei lähe lihtsalt 
läbi ja otsustaja vastutab selle eest täies mahus. Delegeerimine ja alluvate 
omapead jätmine, asjade laskmine isevoolu teed, on täiesti erinevad 
juhtimisvõtted. Otsustusõiguse delegeerimine on juhi ametivõimu teostamise 
akt. Nii palju võimu, et kellelegi mingeid õigusi delegeerida, on enamasti 
ainult tipptasemel, keskaste on ise kõvasti ettekirjutuste haardes. Kuid ka 
ülaltpoolt etteantud raamides rikastub kindlasti alluvate töö sisu, nende 
enesehinnang tõuseb, neid motiveerib võimalus end proovile panna, ise 
otsustada ja vastutada. Nad tunnetavad seda kui juhipoolset usaldust ja 
eneseteostuse võimalust. 

Minnalaskmine on minnalaskmine, kui juba, siis juba. Tulemuse määrab 
juhus. Kui juhuslikult peaks olema nii, et alluvad on kvalifitseeritud ja 
tunnevad oma tööd, siis võivad nad teha ka kvaliteetseid otsuseid. Kui ei, siis 
ei. Kui nad tahavad seda tööd teha, siis on nad motiveeritud oma otsuseid ka 
ellu viima. Neist sõltub. 

Kui juhi kvalifikatsioon juhina on nii kõrge, et tema repertuaaris on kõik 
need stiilid ja tema isiksuseomadused ei takista neid vastavalt vajadusele ka 
vabalt kasutamast, siis võib oluliseks saada küsimus prioriteetidest, sellest, 
mida juht tegelikult taotleb. Uurimused on nimelt näidanud, et tegevuse 
efektiivsust ja töötajate rahulolu kindlustavad loetletud stiilid vägagi erineval 
määral. Kui eesmärgiks on efektiivsuse tagamine ning kui pidada silmas just 
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lühiajalist perspektiivi, siis on direktiivne juhtimine ja otsustamine igati omal 
kohal. Kui aga kõige olulisemaks peetakse töötajate rahulolu ning nende 
arengut pikemas perspektiivis, tuleks otsustada osaleva stiili kasuks (Bass 
1990). 

Steven Lukes (1974) toob siin välja veel ühe olulise seose. Kui juhi ja 
alluvate vahel on ilmne, kuigi vahel mõneti varjatud huvide konflikt, siis 
läheb enamasti käiku otsene ametivõimu kasutamine ja sanktsioonidega 
ähvardamine. Kui see konflikt on alles latentses faasis, saadakse abi töötajate 
arvamusega manipuleerimisest (selling). Kui aga huvide konflikt üldse 
puudub, siis ei ole ka vajadust ametivõimu rakendada. Alluvate 
mõjutamiseks saab rakendada sootuks liberaalsemaid võtteid, nagu 
kaasamine, innustamine ja ergutamine. 

Kuidas aga juht teab, millal on õige aeg töötajaid kaasata ja millal tuleks ise 
asjad ära otsustada? Siin tulevad appi nn preskreptiivsed ehk normatiivsed 
mudelid, mis osutavad, millal peaks juht olema direktiivne ja millal osalev, st 
aitavad juhil otsustada, kuidas otsustada. Tegevjuhil ei ole ju vaja teoreetilisi 
arutlusi kõnealusel teemal, vaid selget algoritmi. Üheks tuntumaks neist 
mudelitest on Vroom-Yettoni mudel (Vroom, Yetton 1973; Vroom 1976), 
mille valiidsust on empiirilised uurimused korduvalt kinnitanud (Bass 1990). 
Olukorra hindamiseks ja selles olukorras sobiliku otsustusmehhanismi 
valimiseks tuleb juhil anda ei/jah vastused seitsmele järjestikusele 
küsimusele. 

A. Kas selle otsuse kvaliteet on tähtis? 

B. Kas juhil on piisavalt informatsiooni kvaliteetse otsuse tegemiseks? 

C. Kas probleem on selgelt määratletud? 

D. Kas otsuse elluviimiseks on oluline, et see oleks alluvatele 
vastuvõetav? 

E. Kui juhil tuleb otsustada ainuisikuliselt, kas võib siis olla kindel, et 
alluvad tema otsust aktsepteerivad? 

F. Kas alluvad jagavad neid eesmärke, mille saavutamiseks tuleb see 
probleem lahendada? 

G. Kas alluvate seas võib tekkida konflikt, kuna nad eelistavad erinevaid 
lahendusi? 

Eesmärgiks on pidada ühtaegu silmas nii otsuste kvaliteeti kui nende 
aktsepteeritavust alluvate jaoks, õigemini seda, kumb on antud olukorras juhi 
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jaoks olulisem. Mudel ei soovita mingit üht ja ainuõiget otsustamise 
moodust, vaid püüab pigem välistada nende mooduste rakendamist, mis ühes 
või teises situatsioonis ei annaks soovitud tulemust. Sõltuvalt toodud 
küsimustele antavatest vastustest on juhil valida järgmiste võimaluste vahel: 
 
AI: Juht teeb talle kättesaadava informatsiooni põhjal iseseisva otsuse. 

AII: Juht hangib alluvate käest vajaliku informatsiooni ja võtab seejärel 
vastu otsuse. Alluvad ei pea välja töötama ega hindama võimalikke 
alternatiivseid lahendusi. 

CI: Juht arutab probleemi individuaalselt mõnede asjakohaste ja 
kompetentsete alluvatega, saab nende käest uusi ideid ja 
ettepanekuid. Juht teeb otsuse, mis alluvate ettepanekuid arvestab 
või ka mitte. 

CII: Juht arutab probleemi kollektiivselt, alluvad töötavad selle arutelu 
käigus välja ühised seisukohad ja arvamused. Seejärel teeb juht 
otsuse, milles ühise arutelu tulemused võivad ja võivad ka mitte 
kajastuda. 

GI: Juht arutab probleemi individuaalselt mõnede asjakohaste ja  
kompetentsete alluvatega, töötab nendega koos välja erinevaid 
võimalikke lahendusi ja hindab alternatiivseid lahendusvariante. Juht 
ei püüa alluvatele oma eelistusi peale suruda ning on valmis ellu 
viima iga lahenduse, milleni ta koos alluvatega jõuab. 

 

GII: Juht arutab probleemi kollektiivselt, ühiselt genereeritakse ja 
hinnatakse võimalikke alternatiive ning püütakse leida probleemile 
lahendust. Juht ei suru kollektiivile oma lahendusi peale ning on 
valmis aktsepteerima ja ellu viima igat otsust, millel on kogu 
kollektiivi toetus. 

Teisal on samad autorid lisanud veel ühe valiku: 

DI: Juht delegeerib probleemi ühele oma alluvatest, edastab talle kogu 
asjakohase informatsiooni ning paneb talle vastutuse leida iseseisev 
lahendus. Juht on valmis toetama igat lahendust, milleni see alluv 
jõuab. 
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Toodud valikutes esindavad AI ja AII otsustamise direktiivset mudelit, CI ja 
CII käivad konsulteeriva, GI ja GII osaleva ning DI delegeeriva juhtimisstiili 
alla (vt eespool – tabel 8). Manipuleerimise ja minnalaskmise võimalust see 
skeem paraku ette ei näe. Nothing is perfect.  

Joonisel 23 toodud otsuste puu näitab, kuidas otsustamine Vroom-Yettoni 
mudeli kohaselt käib. Kui otsuse kvaliteet (A) ei ole antud juhul oluline, võib 
minna otse küsimuse juurde selle otsuse aktsepteeritavusest alluvate jaoks 
(D), ja kui ka sel pole olulist tähtsust, siis sobivad otsustamiseks kõik 
ülaltoodud moodused. Kui alluvate toetus on küll oluline, kuid selle peale 
võib olla ette kindel (E), siis on tulemus sama. Kui aga juhil pole täit 
kindlust, kas tema ainuisikuline otsus ikka on alluvatele vastuvõetav, tuleb 
alluvad otsustamisprotsessi kindlasti kaasata. 

 
Joonis 23. Juht valib, kuidas otsustada (V. Vroomi järgi) 

 
Kui otsuse kvaliteet on tähtis ja võib arvata, et mõni lahendus on hea ja mõni 
mitte, siis peab juht endalt küsima, kas tema käsutuses on ikka piisavalt 
informatsiooni, et kvaliteetset otsust teha (B). Kui vastus on jaatav, järgneb 
küsimus otsuse aktsepteeritavusest alluvate jaoks (D). Ja nii edasi ja nii 
edasi, küsimuselt küsimusele liikudes võib kõik situatsioonid eelnevalt läbi 
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mängida ning lõpptulemusena leida, millised võimalused otsustamiseks ühel 
või teisel juhul üldse kõne alla tulevad. Vroomi poolt juba mudeli 
väljatöötamise järel tehtud eksperimendid tegevjuhtidega näitasid, et olemata 
ise selle mudeliga tuttav, kasutas ligikaudu 2/3 neist juhtimisotsuste 
tegemisel sama loogikat (Bass 1990: 467). 
Kui mingid valikud tulevad kõne alla, siis tähendab, et mingid valikud samas 
ei tule. Just seda on juhtimisvigade vältimiseks oluline teada. Vroom-Yettoni 
mudel näitab, millistel tingimustel tuleb üks või teine otsustamisviis 
tunnistada ebaotstarbekaks. 

• AI on välistatud, kui otsuse kvaliteet on oluline, kuid juhil puudub vajalik 
informatsioon. 

• GII on välistatud, kui otsuse kvaliteet on oluline, kuid alluvad ei jaga 
organisatsiooni eesmärke. 

• AI, AII, CI on välistatud, kui otsuse kvaliteet on oluline, kuid juhil 
puudub vajalik informatsioon ja probleem ise on ebaselge (unstructured). 

• AI, AII on välistatud, kui alluvate toetus on otsuse elluviimiseks 
otsustava tähtsusega. 

• AI, AII, CI on välistatud, kui alluvate toetus on otsustava tähtsusega ning 
on alust eeldada, et selle otsusega seoses võib neil tekkida omavaheline 
konflikt. 

• AI, AII, CI, CII on välistatud, kui kriitilise tähtsusega on otsuse 
aktsepteeritavus, mitte aga selle kvaliteet. 

• AI, AII, CI, CII on välistatud, kui kriitilise tähtsusega on otsuse 
aktsepteeritavus ja alluvad jagavad organisatsiooni eesmärke. 

Nagu näeme, on tegemist otsustusprotsessi ratsionaalse, formaal-loogilise 
mudeliga. Eelduseks on, et juht on võimeline vabalt kasutama kõiki neid 
erinevaid juhtimisstiile ja otsustamisviise, et ta suudab igat tekkinud 
olukorda adekvaatselt hinnata ning antud oludes ebasobivad valikud 
teadlikult kõrvale jätta (vrd eespool – piiratud ratsionaalsus, tegevuskesk-
konna mõju otsustusprotsessile).   

Töötajate kaasamine või mittekaasamine otsustusprotsessi sõltub siiski mitte 
ainult juhi tahtest, võimetest ja valikutest, selleks on vaja veel teisigi 
tingimusi. Kui inimesed osalevad tegelikus otsustamises, siis nende 
vastutustunne ja aktiivsus kindlasti kasvab. Seda ühelt poolt. Teiselt poolt, 
nagu väidab Ülo Vooglaid, on aga selleks, et  saaks tegelikult otsustada: 
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• vaja olla antud valdkonnas haritud ja informeeritud, üks annab teisele 
mõtte; informeeritud selles mõttes, et teada, kuidas on asjade seis: 
millised on ressursid, tegutsemistingimused, kas olukord on soodne või 
ohtlik; vajalik on harituse ja informeerituse kooskõla; 

• vajalik on kogemus, informeeritus ilma selleta ei aita; kogemus annab 
ettenägemisvõime ja julguse otsustada; 

• vajalikud on õigused (õigus täita oma kohustusi) ja kohustused (kohustus 
kasutada oma õigusi); vajalik on õiguste ja kohustuste kooskõla; 

• vajalik on kultuuri- ja ühiskonnaseoste ühtsuse tunnetus, mis võimaldab 
aru saada otsuse tähendusest teiste inimeste jaoks, selle üldinimlikust, 
rahvuslikust, omakultuurilisest tähendusest; 

• vajalik on eesmärkide ja vahendite tasakaal; 
• vajalik on valikusituatsioon, olukord, kus saab otsustada; kui 

valikusituatsiooni ei ole, siis on sundsituatsioon, milles tuleb mitte 
otsustada, vaid täita, teha, mis kästud ning mille puhul vastutab see, kes 
käskis. 

Otsustamisõigus on tingimus, mis võimaldab andekatel töötajatel tegutseda.21 
Kuivõrd on võimalik otsustada ja tegutseda, sedavõrd kasvab ka töötajate 
vastutustunne. Töötajate aktiivsuse seisukohalt aga on oluline, et inimesed 
tunneksid end vabalt. See tunne tekib, kui: 

• eesmärgid on selgelt fikseeritud; 
• tegutsemise printsiibid on teada; 
• hindamise kriteeriumid on teada. 

Kui seda ei ole, siis tekib iga asja suhtes kahtlus: võib-olla on see või teine 
asi ka keelatud, võib-olla on juhtidel üldse mingid muud põhimõtted, võib-
olla hinnatakse inimesi ja tulemusi mingite teiste näitajate alusel. Kui kõike 
seda täpselt ei tea, siis on tegutseda ohtlik, parem juba istuda vagusi paigal. 
Kui nii peaks juhtuma, siis muutub organisatsioon passiivseks ning inimesed 
ükskõikseks. Neid kuhugi kaasata või neile midagi delegeerida on sel juhul 
ütlemata keeruline. 

 

                                                        
21  Vahel on andekust ja võimekust eristatud ka nii, et andekas on töötaja, kes suudab teha 

midagi paremini kui keegi teine, võimekas aga on juht, kes suudab teised inimesed 
midagi tegema panna. Andekas teeb ise, võimekas laseb teistel teha. Kui nii, siis 
peabki juht olema pigem võimekas kui andekas. 
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Mitteotsustamine 

Tegutsemisest hoidumine on suur kunst. Eriti raske on õigesti hinnata, millal 
on selleks õige aeg. Et üldse hakata otsustama ja tegutsema, oleks hea, kui 
juht annaks positiivse, jaatava vastuse kõigile järgmistele küsimustele: 

• kas see probleem on ikka tegelikult oluline? 
• kas see probleem on (meie tasemel) üldse lahendatav? 
• kas see probleem on meil muutunud püsivaks, krooniliseks? 
• kas see olen mina, kes peab selle lahendama? 

Taoline enesekontroll aitab vältida ka tegevuste eskaleerumist, st olukorda, 
kus jätkatakse valitud kursil, kuigi ammu on ilmne, et sel teel edasi minnes 
tulemust ei tule. Eskalatsiooni peamine argument on: kuna me kord juba 
oleme niimoodi otsustanud, siis … Et mitte langeda taolisse lõksu, peaks 
katsuma olukorda objektiivselt hinnata. Lihtsam on see siis, kui juht suudab 
vastu võtta ka negatiivseid teateid, ei püüa ignoreerida halbu uudiseid või 
suhtuda neisse üleolevalt. Tähtis oleks olukord depersonaliseerida, mitte 
võtta asju isiklikult, olla erapooletu ning näha ka omaenese vigu ja 
möödalaskmisi. Juht ei tohiks võimalikke ebaõnnestumisi kunagi võtta 
isikliku solvanguna.  

Kui kõne all on varem võetud kursi jätkamine või mingi tegevuse 
eskaleerimine, siis tuleb: 

• ilmutada kõrgendatud valvsust igasuguse hasardi suhtes, mis võib 
kollektiivi haarata; 

• määrata aegsasti kindlaks piirid, mille ulatuses asjaga kaasa minna ning 
neist siis õigel hetkel ka kinni pidada; 

• mõelda järele, mis on tegelik põhjus, et kõnealust tegevust üldse jätkata; 
kui põhjus ei ole veenev, siis tuleb nimetatud tegevus kohe lõpetada; 

• meenutada, mis see tegevus maksma läheb; kulude kokkuhoid on alati 
piisav põhjus ükskõik mille lõpetamiseks või peatamiseks. 

Mitteotsustamine määrab paljude asjade saatuse. Juhid rakendavad seda aga 
mitte ainult eskalatsiooni vältimiseks, vaid ka sootuks laiemalt, 
otsustusprotsesside ulatuse piiramiseks organisatsioonis. Mitteotsustamine 
võib ilmneda kui võimusuhete aspekt, nn võimu teine pale (Bachrach, Baratz 
1962). 

Tavapäraselt kujutatakse võimu kui suhet kahe asjaosalise, A ja B vahel. 
Võim on see, kui A osaleb nende küsimuste otsustamises, mis kuidagi 
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riivavad B huve. See on võimu n-ö nähtav külg. Kuid võim on ka see, kui 
sama A kulutab kogu oma energia organisatsioonis selliste väärtuste 
juurutamiseks, mis piiravad otsustusprotsesside ulatust ainult niisuguste 
küsimuste tõstatamisega, mis on A seisukohalt soodsad, talle kasulikud. Ta 
kontrollib päevakorda, agendat. Kui A-l see õnnestub, siis ei saa B tuua 
avalikkuse ette ühtegi asja, mis võiks A-d kuidagi kahjustada. Samuti ei saa 
B tõstatada talle endale eluliselt olulisi küsimusi. Pangem tähele: mitte ainult 
lahendada ei saa, vaid ei saa ka tõstatada, päevakorda panna. Aga arutatakse, 
nagu eespool nägime, ju enamasti päevakorda, mitte probleeme. Kontroll 
agenda üle on võimu ja valitsemise üks alustalasid. 

Taoliste barjääride loomine otsustusprotsessis ongi võimu teine, nähtamatu 
pale. Seda on oluliselt raskem märgata, kuna nähtuse esinemisele viitab 
ainult asjaolu, et paljudest küsimustest antud kollektiivis kunagi ei räägita 
või siis räägitakse vaid vihjamisi, mõistukõnes. Organisatsioonides, kus on 
välja kujunenud tugev võimuhierarhia, vaikitakse maha paljud teemad, 
enamasti põhjendusega, et need ei ole olulised küsimused, tööd on vaja teha. 
Kui organisatsioon peaks aga muutuma, selle haare lõdvenema ja kogu 
õhkkond demokratiseeruma, võivad ka varem mahavaikitud teemad tõusta 
päevakorda. Nii võib näiteks juhtuda, et efektiivsuse kõrval hakatakse 
rääkima ka sotsiaalsest vastutusest või muudest juhtkonna jaoks 
delikaatsetest küsimustest. 
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Lõpetuseks 
 
Raamat saigi läbi. Kui nüüd heita tagasipilk käsitletud teemadele, tekib 
tahtmine anda organisatsiooniteooriale, mille alla need loengud ju kõik 
käivad, kaks teineteisele vastukäivat määratlust. 

• Organisatsiooniteooria on teadus, mis käsitleb organisatsioonide 
tekkimise, ülesehituse, toimimise, muutumise ja arengu seaduspärasusi. 

• Organisatsiooniteooria on kaootiline konglomeraat organisatsioonide, 
nende osiste, tegevuskeskkonna ning neis toimivate inimeste kohta 
käivaid arvamusi, uskumusi, lähenemisviise ja soovitusi. Teoreetiliselt 
vettpidav ja teaduslikult tõestatud faktidel põhinev osa sellest on 
enamasti laenatud mõnest päristeadusest, sotsioloogiast või 
psühholoogiast.  

Organisatsiooni- ja juhtimisteooria iseloomulikuks jooneks ongi selle 
fragmentaarsus. Erinevaid lähenemisviise ühendab peamiselt vaid see, et 
käsitlustasemeks on mitte üksikindiviid ega ka ühiskond, vaid üks neid 
indiviide ühendavatest ja selles ühiskonnas toimivatest inimkoosluse liikidest 
– organisatsioon. Mis puutub aga teiste teaduste tulemustele tuginemisse, siis 
piltlikult võiks seda kujutada nii, et kui Karl Marx kirjutab võõrandumisest, 
siis on see filosoofia, kui Robert Merton kirjutab bürokraatia negatiivsetest 
külgedest, siis on see sotsioloogia, kui Stanley Milgram kirjutab liigsest 
konformsusest, siis on see psühholoogia, kui aga keegi neljas autor, näiteks 
Richard Scott, kirjutab sellest, mida on kirjutanud Marx, Merton ja Milgram, 
siis on see organisatsiooniteooria, antud juhul organisatsioonipatoloogia kui 
üks selle harudest. Ja see näide ei ole üldsegi mitte hüpoteetiline. 

Käsitluste paljusus omakorda tuleneb mitte üksnes uurijate erinevatest 
teadushuvidest (mida keegi tahab uurida) ja uurimismetoodika 
mitmekesisusest (kuidas keegi tahab uurida). Juhtimise gurud ning tuntud ja 
vähemtuntud konsultatsioonifirmad teevad aktiivselt tootearendust, 
ahvatledes maksujõulisi kliente, st tegevjuhte, üha uute ja uute konstruktide, 
kontseptide, nippide ja võtetega, mis viimaks ometi lahendavat kõikide 
organisatsioonide kõik probleemid. Uued nõustamistooted ja -teenused 
peavad mõistagi eristuma vanadest ning konkurentide poolt pakutavast. 
Differentiate or die, kõlab üks turunduse tähtsaim põhitõde. Peale selle tuleb 
igal aastal hulgaliselt turule pisut ümbersõnastatud vanade ideedega uusi 
üritajaid, kantuna lootusest ka ise kunagi gurude sekka jõuda. Nõudlus 
valmisretseptide, kauaoodatud panacea järele aga ei näi ammenduvat. 
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Mingid suundumused, teatavad trendid, on siiski ka selles segadikus 
märgatavad. Nii on alates 1980ndatest aastatest täheldatav juhtimiskont-
septsioonide kasvav distantseerumine juba XIX sajandi Saksa filosoofiast 
tuntud veendumusest, et maailm on (juhi) tahe ja kujutlus. Juhi määratlus 
viisil, et too on viimase instantsi autoriteet elik boss, kes suudab vastu võtta 
lõplikke otsuseid ja tagada nende täitmise, ei ole, tõsi küll, kuhugi kadunud. 
Küll aga tehakse üha sagedamini seejuures klausel, et taoline määratlus 
kehtib eeskätt kriisisituatsioonis, mingis teises olukorras on otstarbekas 
rakendada midagi muud ning mingis kolmandas olukorras kolmandat. 
Õiguste ja vastutuse delegeerimise temaatika juurest ollakse jõutud 
soovituseni rakendada alluvate suhtes pigem eestvedamist kui 
taganttõukamist ning liidri ja mänedžeri rollide eristamise ja koguni 
vastandamiseni. Sellega haakuvad muutused ka organisatsiooni tähistavates 
metafoorides. Enamiku uurijate jaoks ei toimi organisatsioonid mitte kui 
mehhanism, vaid kui elav organism, mitmete jaoks on need midagi veel 
enamat, need on õppivad ja isegi intelligentsed kooslused.  

Kui uuenevad käsitlused organisatsioonist kajastavad muutusi 
organisatsioonilises tegelikkuses, siis mille peegelduseks need omakorda 
võiksid olla? Ilus oleks tõlgendada toimunut ja toimuvat selles vaimus, et 
maailm muutub üha liberaalsemaks ja kohati isegi demokraatlikumaks ning 
et see kõik peegeldub ka organisatsioonide elus ja tegevuses. Autori sügava 
veendumuse kohaselt aga ei ole asi siiski tippjuhtide ühtäkki 
demokraatlikuks muutunud vaadetes. See, mis peegeldub organisatsioonide 
elus ja tegevuses, on oma ettearvamatuses karmistuv tegevuskeskkond, 
milles vanad ettekujutused, väärtused ja normid enam ei toimi. Kriitilised 
edutegurid on nüüd teised kui mõned aastakümned tagasi. Muutused 
teoreetikute ja praktikute maailmanägemises on neile objektiivsete asjaolude 
poolt peale surutud, iseenesest ei toimu nende vaadetes mitte midagi. Kuid 
ega need muutused seepärast veel vähem väärtuslikud ole. Meie huvi on neid 
teada ja tunda, võimaluse korral ka arvestada ja ära kasutada. 
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